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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2018_GR_00010 Gemeenteraad - Eedaflegging en installatie 

gemeenteraadslid
1 - 2018_GR_00010 - Gemeenteraad - Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Met brief van 20 november 2017 liet mevrouw Marie Claire Vandenbulcke weten dat zij ontslag neemt 
als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017. Daarvan werd akte genomen tijdens de 
gemeenteraadszitting van 11 december 2017. In vervanging van mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke dient een opvolger geïnstalleerd te worden. Mevrouw Tiene Castelein, eerste opvolger 
die in aanmerking komt op de lijst Open Vld, is bereid het mandaat van gemeenteraadslid op te 
nemen in opvolging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met brief van  20 november 2017 liet mevrouw Marie Claire Vandenbulcke weten dat zij ontslag neemt 
als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017. De gemeenteraad nam daarvan akte in 
zitting van 11 december 2017.

Argumentatie
Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Kortrijk houdende vaststelling van de 
zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers, d.d. 14 
oktober 2012, zoals geldig verklaard bij besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 21 
december 2012, is mevrouw Tiene Castelein de eerste opvolger die in aanmerking komt.
Mevrouw Tiene Castelein is bereid het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen in opvolging van 
mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.

De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven.  De geloofsbrieven worden onderzocht 
door de twee jongste aanwezige raadsleden.
De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan de 
uitslag luidt als volgt: xx.

Vervolgens gaat mevrouw Tiene Castelein over tot de eedaflegging in handen van de voorzitter, 
waarvan de tekst conform artikel 7 §3 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Van deze eedaflegging wordt een proces-
verbaal opgemaakt. 

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet en het kiesdecreet.

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

Besluit
Punt 1
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De geloofsbrieven van mevrouw Tiene Castelein goed te keuren.

Punt 2
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Tiene Castelein.

Punt 3
Mevrouw Tiene Castelein te installeren als gemeenteraadslid.

Punt 4
Huidige beslissing binnen de twintig dagen mee te delen aan de Vlaamse Regering.

Bijlagen
- verklaring op eer.pdf
- uittreksel proces-verbaal hoofdbureau Kortrijk, d.d. 14.10.2012.pdf
- Ontslagbrief MC Vandenbulcke, d.d. 20.11.2017.pdf
- aanvaarding mandaat.pdf
- geloofsbrieven Tiene Castelein.pdf
- Akte eedaflegging raadslid T Castelein- opvolger MC Vandenbulcke.doc

2 2018_GR_00006 Intercommunale Leiedal - Vervanging van 
een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

2 - 2018_GR_00006 - Intercommunale Leiedal - Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Leiedal.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal (Leiedal).
De laatste statutenwijziging dateert van 12 december 2017.
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.

Leiedal heeft tot doel, als verlengstuk van de gemeenten:
- de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van 
ondersteunende diensten
- de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen
- de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten als groep
en dit binnen de volgende beleidsdomeinen: ondernemen en ontwikkeling, ruimte en leef-omgeving, 
mens en samenleving, e-government, communicatie en participatie en proces- en projectregie.
Deze doelstellingen kunnen worden ontwikkeld in samenwerking tussen de deelnemende gemeenten 
en andere deelnemende publiekrechtelijke structuren.
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Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de deelnemers.
Voor de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.
De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48 van het decreet zijn eveneens van toepassing op 
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Op grond van artikel 44 heeft de stad recht op 2 vertegenwoordigers voor de algemene vergadering.

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw Kelly Detavernier en mevrouw 
Marie Claire Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk 
beschikt als vertegenwoordigers en de heer Arne Vandendriessche als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal voor 
een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

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

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
Intercommunale Leiedal, voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, 
voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019.

Bijlagen
- GR17-11-2014-vertegenwoordigers.pdf
- Gecoordineerde tekst van de statuten Leiedal per 20160524.pdf

3 2018_GR_00012 Intercommunale Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) - 
Vervanging van de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

3 - 2018_GR_00012 - Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) - Vervanging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Gaselwest.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.
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Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).
De laatste statutenwijziging dateert van 18 december 2017.
Gaselwest is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributienetbeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributienetbeheer elektriciteit en gas.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten door 
de gemeenteraden aangeduid worden onder hun leden.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van één van de andere organen. 
De onverenigbaarheden voorzien in artikel 12 punt 4 (het mandaat van bestuurder) van onderhavige 
statuten zijn eveneens van toepassing op de leden van de algemene vergadering:
- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon 
die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de Opdrachthoudende vereniging met 
uitzondering van de leden van de bestuurs- of controleorganen in de werkmaatschappijen zoals 
omschreven in de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas, 
voor wie deze onverenigbaarheid niet geldt;
- behoudens wat bepaald is in artikel 46 lid 1 zin 2 van het Decreet, werknemer van een deelnemend 
openbaar bestuur, of van een administratie die belast is met hetzij de uitoefening van het gewoon 
toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de 
doelstellingen van de Opdrachthoudende vereniging.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

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

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 
(Gaselwest) voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.

Bijlagen
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- GR 04-02-2013.pdf
- Gaselwest - Statuten - ontwerp - 18 DECEMBER 2017.pdf

4 2018_GR_00005 Intergemeentelijke maatschappij voor 
Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen (Imog) - Vervanging van een 
bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

4 - 2018_GR_00005 - Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van Imog.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog).
De laatste statutenwijziging dateert van 16 mei 2017.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking.
In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het recht 
ontzeggen zelfstandig of samen met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft de opdrachthoudende 
vereniging tot doel als verlengstuk van haar vennoten de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren 
die betrekking hebben op het afval- en materialenbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende 
gemeenten, met uitsluiting van de bevoegdheden tot vaststellen van retributies en het uitvaardigen 
van fiscale en politionele maatregelen.

Statutair heeft de stad Kortrijk recht op 4 bestuursmandaten (bijlage 3 bij de statuten conform art. 
21).
Artikel 24 van de statuten bepaalt dat alle mandatarissen, benoemd op voordracht van de 
deelnemers, van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd 
in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal in zijn voorlopige vervanging worden voorzien 
door een besluit van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.
In zijn definitieve vervanging wordt voorzien tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
Zijn definitieve vervanging heeft plaats ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.
De nieuwe kandidaat woont, als waarnemer, de vergaderingen bij tot aan de volgende algemene 
vergadering waarin de benoeming wordt voorgelegd en bekrachtigd.
De aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.”

Artikel 21:
“Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, 
maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest 
aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd.”
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Artikel 26:
"Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in 
de opdrachthoudende vereniging bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en 
volgende ambten, functies of mandaten:
- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
- provinciegouverneur;
- arrondissementscommissaris of adjunct–arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon, 
die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de opdrachthoudende vereniging;
- behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet, werknemer van een aangesloten 
openbaar bestuur, of van een administratie belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht 
op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen 
van de opdrachthoudende vereniging.

Een gemeente kan geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-
gemeentelijke deelnemer of die er een mandaat waarneemt."

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare 
gezondheid in het gewest Kortrijk (Imog) voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering 
die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019:
1 Eline Brugman
2 Kelly Detavernier
3 Bert Herrewyn
4 Marie Claire Vandenbulcke

De gemeenteraad besliste in zitting van 9 mei 2016 mevrouw Stefanie Demeyer voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de Algemene 
Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw 
Eline Brugman.

Hierdoor is de vertegenwoordiging van de stad in de raad van bestuur momenteel als volgt:
1 Stefanie Demeyer
2 Kelly Detavernier
3 Bert Herrewyn
4 Marie Claire Vandenbulcke

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

Dit is een aangifteplichtig mandaat.

Regelgeving bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke 
maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de 
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Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw 
Marie Claire Vandenbulcke.

Bijlagen
- GR 04-02-2013.pdf
- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 16.05.17.pdf

5 2018_GR_00007 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Vervanging van een bestuurder - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

5 - 2018_GR_00007 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van Psilon.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 14 van de statuten van Psilon heeft de stad Kortrijk recht op twee mandaten van 
bestuurder.

Artikel 46 van het decreet bepaalt dat indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die 
geen lid zijn van de gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met 
betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht 
uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met 
de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 48 van dit decreet, niet 
van toepassing.

Artikel 15 van de statuten bepaalt: “Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende 
organen van meer dan drie dienstverlenende en/of opdrachthoudende verenigingen.
Wat de voorgedragen mandaten betreft dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het 
artikel 48 van het decreet met betrekking tot de onverenigbaarheden die bestaan tussen het mandaat 
van bestuurder en een aantal ambten, functies of mandaten.”

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de Algemene 
Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019:
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1 Wim De Waegenaere
2 Marie Claire Vandenbulcke

De gemeenteraad besliste in zitting van 7 april 2014 de heer Hans Boels voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de Algemene 
Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019 ter vervanging van de heer 
Wim De Waegenaere.

Hierdoor is de vertegenwoordiging van de stad in de raad van bestuur momenteel als volgt:
1 Hans Boels
2 Marie Claire Vandenbulcke

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

Dit is een aangifteplichtig mandaat.

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

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een 
periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2019, ter vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.

Bijlagen
- 20160614 gecoordineerde statuten.pdf
- GR 04-02-2013.pdf

6 2018_GR_00008 Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) - Vervanging van de 
vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

6 - 2018_GR_00008 - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Vervanging van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

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

Op grond van artikel 11 van de statuten heeft de stad Kortrijk recht op een vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering.

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

Hoewel hierover statutair niets is geregeld, stelt de VVSG per brief van 29 november 2012 (met 
bijlage) dat het voor wat betreft de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de VVSG 
"gaat om een politiek mandataris (gemeenteraadslid, schepen, burgemeester)".

Bijgevolg ligt thans de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

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

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de VVSG voor 
een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.

Bijlagen
- 20121129briefCBS1.pdf
- Hersamenstelling bestuursorganen vzw vereniging van vlaamse steden en gemeenten.docx
- GR 15-04-2013.pdf
- vvsg statuten.pdf

7 2018_GR_00023 Parko AGB - Vervanging van een lid van de 
raad van bestuur - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 - 2018_GR_00023 - Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van lid van de raad van bestuur van Parko AGB.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke neemt ontslag als lid van de raad van bestuur van Parko AGB.
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Argumentatie
Artikel 11 van de statuten van Parko AGB bepaalt dat de gemeenteraad de leden van de raad van 
bestuur van Parko AGB benoemt.
Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de gemeenteraad tijdens zijn 
eerstvolgende vergadering een opvolger. 
De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen te benoemen als lid van 
de raad van bestuur van het Parko AGB:

Mohamed Ahouna Open Vld
Marie Claire Vandenbulcke Open Vld
Michel Dewandel N-VA
Frederik Maes N-VA
Marc Lemaitre Sp.a
Axel Weydts Sp.a
Luc Colman CD&V
Guy Leleu CD&V
Anne-Pascale Mommerency CD&V
Matti Vandemaele Groen
Wilfried Depauw Vlaams Belang

Inmiddels is hier vier maal een bestuurder vervangen waardoor momenteel de samenstelling van de 
raad van bestuur als volgt is:

Mohamed Ahouna Open Vld
Marie Claire Vandenbulcke Open Vld
Michel Dewandel N-VA
Cristian Verdin N-VA
Marc Lemaitre Sp.a
Axel Weydts Sp.a
Luc Colman CD&V
Guy Leleu CD&V
Daisy Vervenne CD&V
Alexandra Gjurova Groen
Wilfried Depauw Vlaams Belang

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

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

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON te benoemen als lid van de raad van bestuur van het Parko AGB, namens Open Vld, 
voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.
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Bijlagen
- GR 04-02-2013.pdf
- statuten Parko.pdf

8 2018_GR_00022 Elk Zijn Huis NV - Vervanging 
vertegenwoordiger algemene vergadering - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

8 - 2018_GR_00022 - Elk Zijn Huis NV - Vervanging vertegenwoordiger algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Elk Zijn 
Huis NV.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke doet afstand van haar mandaat als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Elk Zijn Huis.

Argumentatie
De stad is aandeelhouder bij Elk Zijn Huis NV.
De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2012.
De vennootschap heeft als uitsluitend doel: het toekennen en beheren van sociale hypothecaire 
leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve 
van fysieke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf 
bewonen of zullen bewonen.

Op grond van artikel 24 van de statuten van Elk Zijn Huis heeft de stad Kortrijk recht op een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 mevrouw Marie Claire Vandenbulcke aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Elk Zijn Huis en de heer Mohamed 
Ahouna aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Elk 
Zijn Huis voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van 
de gemeenteraad in 2019.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

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

Besluit
Punt 1
EEN PERSOON aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Elk Zijn Huis 
voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke.
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Bijlagen
- statuten Elk Zijn Huis 25-06-2012.pdf
- GR04-02-2013-Elk Zijn Huis.pdf

9 2018_GR_00009 Eerste raadscommissie - Vervanging van de 
voorzitter

9 - 2018_GR_00009 - Eerste raadscommissie - Vervanging van de voorzitter

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van de voorzitter van de eerste raadscommissie.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 11 december 2017 akte van het ontslag van mevrouw Marie 
Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid met ingang van 31 december 2017.

Argumentatie
Artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt:

“Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. 
De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een 
commissie.
De voorzitter wordt aangewezen door de gemeenteraad.
Daartoe kan elke fractie apart (of samen) maximaal één kandidaat voorstellen per voorzitterschap.
De verschillende kandidatuurstellingen, ondertekend door de respectievelijke fractieleider(s), worden 
ingediend bij de cel Bestuurszaken uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.
Op de gemeenteraadszitting zelf wordt dan, op basis van de kandidatuurstellingen, gestemd over het 
voorzitterschap van elke commissie.
De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen als voorzitter.”

Bestuurszaken ontving volgende kandidatuurstellingen (ingediend door): XXXX

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 raadslid Marie Claire Vandenbulcke te 
verkiezen als voorzitter van de eerste raadscommissie.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

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

Besluit
Punt 1
EEN RAADSLID te verkiezen als voorzitter van de eerste raadscommissie.

Bijlagen
- 20140908 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD.doc
- GR 04-02-2017.pdf

10 2018_GR_00013 W13 - Kennisname budgetwijziging 2017 en 
budget 2018 en goedkeuring meerjarenplan 
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2015-2020.
10 - 2018_GR_00013 - W13 - Kennisname budgetwijziging 2017 en budget 2018 en goedkeuring meerjarenplan 2015-2020.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de kennisname van de budgetwijziging 2017 en budget 2018 en de goedkeuring van 
het meerjarenplan 2015-2020 van W13.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 24 november 2017, die naar de OCMW-secretarissen werd gestuurd, verzoekt W13 
haar budgetwijziging 2017 en budget 2018 ter kennisgeving, en haar meerjarenplan 2015-2020 ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Het OCMW Kortrijk is stichtende deelgenoot van de vereniging W13, een vereniging overeenkomstig 
titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet.

Omzendbrief BB 2013/6 stelt:

“Concreet houdt dat in dat de gemeenteraad (of gemeenteraden, als de OCMW-vereniging een 
samenwerkingsverband is tussen meerdere OCMW’s) het meerjarenplan van de vereniging moet(en) 
goedkeuren. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft daarbij geen formele rol te vervullen volgens 
de decretale bepalingen.

Ook het budget van de vereniging moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad (of -raden). Die 
neemt daar kennis van, als het past binnen het goedgekeurde meerjarenplan. Als het budget niet past 
binnen het meerjarenplan, dan kan de gemeenteraad dat budget goedkeuren, of aanpassen aan het 
meerjarenplan.”

Het budget 2018 past binnen het meerjarenplan 2015-2020.

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

Advies
Financiën algemeen
Geen advies noodzakelijk

Besluit
Punt 1
het meerjarenplan 2015-2020 van W13 goed te keuren.

Punt 2
kennis te nemen van de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van W13.

Bijlagen
- mail 24-11-2017.pdf
- STATUTEN W13 _versie 20171006.pdf
- Omzendbrief_BB_2013_6.pdf
- Budget 2018.pdf
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- BW 2017.pdf
- MJP 2015-2020.pdf

11 2018_GR_00011 Immobiliën (immo 2012/018) - Toekennen 
erfdienstbaarheid recht van doorgang op 
stadsgronden gelegen Baron J. de 
Bethunestraat in functie van realisatie 
garagestraat bewoners Hektor 
Casteleinstraat te K.-Marke. - Goedkeuren

11 - 2018_GR_00011 - Immobiliën (immo 2012/018) - Toekennen erfdienstbaarheid recht van doorgang op stadsgronden gelegen Baron J. de Bethunestraat in functie van realisatie garagestraat bewoners Hektor Casteleinstraat te K.-Marke. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de realisatie van een garagestraat voor de bewoners van de Hektor Casteleinstraat te Kortrijk-
Marke is er een recht van doorgang over stadsgrond gelegen Baron J. de Bethunestraat vereist. Er 
werden in onderling overleg een aantal voorwaarden afgesproken, die door het college van 
Burgemeester en Schepenen reeds principieel werden goedgekeurd. Thans is het dossier in een fase 
dat alle immobiliaire transacties kunnen afgerond worden. Het ontwerp van akte vestiging 
erfdienstbaarheid garageweg, opgemaakt door notaris De Witte, wordt ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 27 januari 2014, punt 36, over een globaal plan 
van aanpak van garagewegen, werd er beslist voor de garageweg Marke - Hektor Casteleinstraat, een 
blijvend recht van doorgang (met een jaarlijkse vergoeding) over de stadsgronden toe te staan. Er 
werd voorgesteld een overgang toe te staan langsheen de perceelsgrens tussen de 2 percelen onder 
volgende voorwaarden (verder op te volgen en uit te werken door C&R):

-Blijvend recht van doorgang wordt toegekend waarbij het tracé over de gronden ten allen tijde kan 
gewijzigd worden (ten laste van de stad) indien blijkt dat het bestaande tracé de 
ontwikkelingsmogelijkheden op de site zal bezwaren en/of verhinderen;

-Een jaarlijkse vergoeding wordt gekoppeld aan het recht van overgang. De jaarlijkse vergoeding zal 
aangerekend worden aan de aangelanden (best per individuele eigenaar/perceel en best naar 
analogie van de wegvergunning: €50/jaar);

-Aanleg en onderhoud van de weg is volledig ten laste van de bewoners.

Na verdere onderhandelingen tussen alle betrokkenen onder regie van notaris De Witte werd het 
duidelijk dat de aangelanden liever geen vergoeding wilden betalen en een breedte van 4,5 meter 
voor de garagestraat voorstelden. Na bespreking met de directie bedrijfsvoering en de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar werd in het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 03 oktober 
2016, punt 2, principieel ingestemd met het verlenen van een erfdienstbaarheid recht van doorgang 
over privaat stadsdomein gelegen Baron J. de Bethunestraat te K.-Marke en dit voor realisatie van een 
garagestraat ten voordele van de aangelanden van de Hektor Casteleinstraat en dit onder de volgende 
voorwaarden:

 -de uitweg van de garagestraat zal zich situeren tussen de 2 stadseigendommen en zal het dichtst 
naar het Arsenaal aansluiten;
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-een breedte van 4 meter volstaat (cfr huidige situatie en vergelijkbaar met erfdienstbaarheid 
Moorseelsestraat-Vlasbloemstraat);

-eeuwigdurend, maar indien blijkt dat het bestaande tracé de ontwikkelingsmogelijkheden op de site 
zal bezwaren en/of verhinderen in de toekomst, zal deze in onderling overleg kunnen verlegd worden;

-kosteloos: jaarlijkse vergoeding wordt niet gevraagd, maar in ruil zal de eventuele verlegging volledig 
op kosten van de aangelanden moeten gebeuren;

-de aanleg en het onderhoud zal door de aangelanden gebeuren;

-er mag geen afsluiting geplaatst worden naast de doorgang, enkel een verharding om doorgang te 
kunnen nemen;

-alle kosten verbonden aan de akte erfdienstbaarheid zijn ten laste van de aanpalenden.

In het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 19 juni 2017 werd er een bouwvergunning 
verleend voor de aanleg van de garagestraat. In deze vergunning staat uitdrukkelijk gestipuleerd dat 
deze pas uitvoering kan krijgen als de erfdienstbaarheid van doorgang definitief werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Argumentatie
De vereiste immobiliaire transacties voor de realisatie van de garagestraat (aankopen en 
erfdienstbaarheden tussen de aangelanden) bevinden zich in een finale fase. Alle akkoorden werden 
opgenomen in ontwerpen van akte opgemaakt door notaris De Witte. In het ontwerp van akte 
vestiging erfdienstbaarheid garageweg wordt er ook een erfdienstbaarheid op stadsgrond toegestaan 
(loten 1 en 2). Het komt aan de gemeenteraad toe om dit ontwerp goed te keuren.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen inkomsten: er wordt geen vergoeding gevraagd voor de erfdienstbaarheid, maar in ruil zullen de 
aangelanden instaan voor een eventuele verlegging van de garagestraat als in de toekomst het tracé 
moet verlegd worden wegens een bezwaring en/of verhindering van de toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden op de site.

Geen uitgaven: alle kosten voor de aanleg en onderhoud van de garagestraat zijn ten laste van de 
aangelanden; ook de kosten voor de notaris zijn ten laste van de aangelanden.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met het verlenen van een erfdienstbaarheid recht van doorgang over privaat 
stadsdomein gelegen Baron J. de Bethunestraat te K.-Marke en dit voor de realisatie van een 
garagestraat ten voordele van de aangelanden van de Hektor Casteleinstraat en dit conform de 
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door notaris De Witte, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is. 

Bijlagen
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- Kadastrale gegevens.pdf
- Plaatsbezoek-foto.pdf
- CBSbeslissing 27jan2014.pdf
- CBSbeslissing 03okt2016.pdf
- CBSbeslissing 19jun2017.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Ontwerp van akte vestiging erfdienstbaarheid.pdf
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12 2018_GR_00014 Kortrijk Spreekt - Spreekrechtronde. 
Aanpassing reglement - Goedkeuren

12 - 2018_GR_00014 - Kortrijk Spreekt - Spreekrechtronde. Aanpassing reglement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Op 10 februari 2014 stelde de gemeenteraad in het kader van het eerste engagement van het Plan 
Nieuw Kortrijk 'een stad die luistert en dialogeert' het reglement betreffende de spreekrechtronde 
vast.
Er wordt nu voorgesteld om de leeftijdsgrens van 16 jaar voor deze spreekrechtronde te laten vallen 
zodat ook kinderen vragen kunnen stellen aan het stadsbestuur. Zo krijgt voortaan elke inwoner van 
de stad de kans om via de spreekrechtronde een vraag te stellen net voor de maandelijkse 
gemeenteraden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 10 februari 2014 stelde de gemeenteraad in het kader van het eerste engagement van het Plan 
Nieuw Kortrijk 'een stad die luistert en dialogeert' het reglement m.b.t. de spreekrechtronde voor de 
Kortrijkse inwoners vast.

Artikel 3 van dit reglement luidt als volgt:
"Enkel inwoners van Kortrijk met de minimum leeftijd van 16 jaar hebben de mogelijkheid om van dit 
spreekrecht gebruik te maken, met uitzondering van de gemeenteraadsleden."

Tijdens de gemeenteraad van 13 november 2017 diende raadslid Mattias Vandemaele een interpellatie 
in betreffende inspraak voor kinderen op de gemeenteraad, waarbij o.m.voorgesteld werd om de 
minimumleeftijd van 16 jaar voor de spreekrechtronde te laten vallen.

Argumentatie
Door de leeftijdsgrens te laten vallen voor de spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad, 
zoals opgenomen in artikel 3 van het reglement, kunnen ook kinderen vragen stellen aan het 
stadsbestuur. Zo krijgt voortaan elke Kortrijkse inwoner, ongeacht de leeftijd, de kans om via de 
spreekrechtronde een vraag te stellen aan het stadsbestuur.

De andere bepalingen van het reglement blijven ongewijzigd.

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

Besluit
Punt 1
In artikel 3 van het reglement m.b.t. de spreekrechtronde, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 10 februari 2014, de minimum leeftijd van 16 jaar te schrappen.

Artikel 3 van het reglement luidt dan als volgt:
"Enkel inwoners van Kortrijk hebben de mogelijkheid om van dit spreekrecht gebruik te maken, met 
uitzondering van de gemeenteraadsleden."

Het gecoördineerde reglement is als bijlage aan dit besluit toegevoegd.
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Bijlagen
- reglement spreekrechtronde GR 15.01.2017.pdf
- Gemeenteraadsbesluit 10.02.2014 punt 4.pdf



Het reglement m.b.t. de spreekrechtronde voor de Kortrijkse inwoners

'artikel 1 
Een half uur voorafgaand aan de zitting van elke GR wordt een spreekrechtronde georganiseerd voor de inwoners van 
Kortrijk, en dit volgens de volgende procedure.
Deze spreekrechtronde maakt geen deel uit van de formele agenda van de GR.

artikel 2 
De spreekrechtronde kadert in de het plan 'Kortrijk spreekt' en beoogt de inwoners van Kortrijk de gelegenheid te 
geven zich in een publieke vergadering te richten tot het CBS.

artikel 3 
Enkel inwoners van Kortrijk hebben de mogelijkheid om van dit spreekrecht gebruik te maken, met uitzondering van 
de gemeenteraadsleden.

artikel 4 
Om spreekrecht verleend te worden moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:
4.1 Het verzoek moet gericht worden aan de Voorzitter van de GR, ondertekend zijn door de aanvrager, met 
vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres waar de aanvrager bereikbaar is;

4.2 Het verzoek moet uiterlijk vijf dagen vóór de spreekrechtronde overhandigd worden aan de gemeentesecretaris:

i) hetzij bij gewone brief per post op het adres Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk;

ii) hetzij door afgifte aan de directie Communicatie en Recht - Bestuurszaken tijdens de kantooruren; 

iii) hetzij via een e-mailbericht aan stadsbestuur@kortrijk.be;

4.3 De tussenkomst kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen doch slechts in verband met 
onderwerpen van Kortrijks gemeentelijk belang. Niet ontvankelijk zijn onder meer:

a) tussenkomsten met betrekking tot zaken van particulier belang of betreffende persoonlijke gevallen; 

b) tussenkomsten die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van statistische gegevens; 

c) tussenkomsten strekkende tot het verkrijgen van documentatie;

4.4 Indien de tussenkomst gebeurt in naam van een groep, organisatie of vereniging, dan wordt dit in de aanvraag 
vermeld, en toont de aanvrager aan dat hij daartoe gemandateerd is;

4.5 De aanvrager is gerechtigd om slechts één vraag per spreekrechtronde in te dienen. De vraag dient beperkt te 
worden tot één onderwerp. 

artikel 5 
5.1 De Voorzitter van de GR beslist over de ontvankelijkheid en over de agendering van de vragen en deelt de 
gemotiveerde beslissing daaromtrent mee aan de aanvrager en aan de fractieleiders, dit uiterlijk drie dagen voor de 
gemeenteraad. Tegen de beslissing van de Voorzitter staat geen rechtsmiddel open. 

5.2 Indien het verzoek onontvankelijk wordt verklaard, wordt het verzoek niet geagendeerd en wordt aan de 
aanvrager geen spreekrecht verleend. Als het verzoek laattijdig wordt overgemaakt, zal de behandeling verschoven 
worden naar de volgende spreekrechtronde. De aanvrager zal hiervan in kennis worden gesteld. 

5.3 Indien het antwoord op een vraag omwille van de complexiteit van de materie of de noodzaak tot opzoeken van 
informatie door de bevoegde diensten niet tijdig kan worden verstrekt, behoudt de Voorzitter zich het recht voor om de
tussenkomst uit te stellen naar de eerstvolgende spreekrechtronde.

5.4 Er worden maximaal 3 tussenkomsten per kalenderjaar per aanvrager toegelaten.
Er worden per spreekrechtronde maximaal 3 tussenkomsten toegelaten. De indiener van een vraag die niet kan 
geagendeerd worden kan dan zelf kiezen of de vraag wordt behandeld in een volgende zitting dan wel binnen de 30 
dagen schriftelijk wordt beantwoord door de burgemeester of de bevoegde schepen.

5.5 Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het college van burgemeester en 
schepenen en de reacties van de politieke fracties, door de stadsdiensten op de website van de stad gepubliceerd op 
een specifieke pagina of een daartoe bestemd forum. Hierop kunnen de inwoners van Kortrijk hun visie op de 
onderworpen posten.
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artikel 6 
6.1 De spreekrechtronde wordt voorgezeten door de Voorzitter en vangt aan zodra de Voorzitter de spreekrechtronde 
opent en (minstens) de leden van het CBS aan wie een vraag werd gericht aanwezig zijn.

6.2 De Voorzitter brengt verslag uit over de niet ontvankelijk verklaarde en uitgestelde aanvragen, zonder vermelding 
van de identiteit van de aanvrager. 

6.3 De ontvankelijke aanvragen worden geagendeerd in chronologische volgorde van ontvangst door de 
gemeentesecretaris. Vragen over hetzelfde onderwerp worden samengevoegd en samen behandeld.

6.4 Het verleende spreekrecht is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

6.5 Als de aanvrager afwezig is zonder voorafgaand bericht, wordt de aanvraag als ingetrokken beschouwd. 

6.6 De aanvrager mag zich slechts wenden tot de Voorzitter.

6.7 De aanvrager mag niet onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve door de Voorzitter voor een verwijzing 
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 
Als de spreker afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de Voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging verder van het onderwerp wordt afgedwaald, kan de spreker het 
woord door de Voorzitter ontnomen worden. Elke spreker die in weerwil van de beslissing van de Voorzitter, tracht aan
het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord 
blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging, worden geacht de orde te verstoren.

6.8 De tussenkomst mag niet langer duren dan vijf minuten, waarna de Voorzitter de tussenkomst beëindigt.
De tussenkomst wordt beantwoord door het lid van het CBS daartoe aangeduid door de Voorzitter. Het antwoord mag 
niet langer duren dan vijf minuten.
De vraagsteller mag kort repliceren en krijgt daarvoor één minuut.
De aanwezige leden van de GR zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens de spreekrechtronde.

6.9 De totale spreekrechtronde duurt maximaal een half uur. De tussenkomsten die binnen deze tijdspanne niet 
kunnen behandeld worden, worden behandeld bij de eerstvolgende zitting. 

6.10 De Voorzitter van de GR waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de handhaving van de orde.
Inzake de handhaving van de orde tijdens de spreekrechtronde zijn de relevante bepalingen van het Gemeentedecreet 
en het HHR van de GR van toepassing.
De Voorzitter kan in bijzondere gevallen en voor de handhaving van de orde de spreekrechtronde voor een door hem 
bepaalde tijd schorsen of sluiten.
Het aanwezige publiek bewaart tijdens de zitting de stilte. 
De Voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden plaats ieder 
persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde 
veroorzaakt.
In de raadszaal, de publieke tribune inbegrepen, is tijdens de zitting het gebruik van mobiele telefoons of andere 
(communicatie)middelen slechts mogelijk in zover ze geen inbreuk maken op de orde van de vergadering.
Mits voorafgaandelijke instemming van de Voorzitter zijn alle vormen van geluid- of beeldregistreerapparatuur 
toegelaten.'
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13 - 2018_GR_00003 - Gemeenteraad - Wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Conform artikel 40  van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad bij aanvang van de 
zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen 
in verband met de werking van de raad. Dit gebeurde in twee fasen: in de zitting van 4 februari 2013 
werden de elementaire wijzigingen goedgekeurd en in zitting van 9 september 2013 werden de meer 
inhoudelijke, verdergaande aanpassingen doorgevoerd. Naar aanleiding van het invoeren van de 
spreekrechtronde in het kader van Kortrijk Spreekt en het vernieuwde e-decision werden in de 
gemeenteraadszitting van 8 september 2014 een aantal wijzigingen aangebracht. Op initiatief van de 
voorzitter van de gemeenteraad heeft het bureau van de fractieleiders een aangepaste manier van 
werken besproken, in het bijzonder wat betreft de aanvullende punten en tussenkomsten in de 
gemeenteraad. De wijzigingen waarover het bureau het eens is, werden vertaald in het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad, dat ter goedkeuring voorligt.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode 
een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband 
met de werking van de raad.

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en de wijzigingen in het gemeentedecreet werd het 
huishoudelijk reglement in twee fasen aangepast. In een eerste fase werden in 
de gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 de elementaire wijzigingen goedgekeurd. In een tweede 
fase werden in de gemeenteraadszitting van 9 september 2013 de meer inhoudelijke, verdergaande 
aanpassingen doorgevoerd. Naar aanleiding van het invoeren van de spreekrechtronde in het kader 
van Kortrijk Spreekt en het vernieuwde e-decision werden in de gemeenteraadszitting van 8 
september 2014 een aantal wijzigingen aangebracht.

Argumentatie
Op initiatief van de voorzitter van de gemeenteraad heeft het bureau van de fractieleiders in 
vergadering van 25 september 2017 een aangepaste manier van werken besproken, in het bijzonder 
wat betreft de aanvullende punten en tussenkomsten. De wijzigingen waarover het bureau het eens 
is, werden vertaald in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Deze tekst werd besproken 
in het bureau van de fractieleiders op 18 december 2017.

Om de gemeenteraadszitting op een vlotte en efficiënte manier te laten verlopen, wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de discussiepunten en de hamerpunten.
Discussiepunten zijn de agendapunten waarvoor er een bespreking gevraagd wordt alvorens tot de 
beslissing over te gaan. De gemeenteraadsleden delen voor de aanvang van de zitting mee welke de 
discussiepunten zijn.
Over de hamerpunten wordt beslist zonder bespreking. Door het afroepen van de hamerpunten bij het 
begin van de zitting worden zij geacht eenparig te zijn goedgekeurd.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten aanvullende punten voor de 
gemeenteraad, waarbij verschillende spreektijden worden voorzien:
1. een uitgebreide interpellatie
Dit is een uitgebreide bevraging van het college van burgemeester en schepenen, die kan leiden tot 
een grondig politiek of beleidsdebat. Deze interpellaties worden vooraan op de agenda van de 
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gemeenteraad behandeld in volgorde van indienen met volgende spreektijden:
°interpellant: 6 minuten
°elke andere fractie: 3 minuten
°college van burgemeester en schepenen: 6 minuten en bij tussenkomsten van andere fracties 10 
minuten
°mogelijkheid tot tussenkomst van maximum 1 raadslid per fractie gedurende 1 minuut
°mogelijkheid tot wederantwoord van interpellant gedurende maximum 3 minuten
°uitzondering op voormelde regels wordt gemaakt indien de fractieleider het laatste woord vraagt
°in voorkomend geval wordt overgegaan tot de stemming over de uitgebreide interpellatie.
De uitgebreide interpellatie moet uiterlijk 8 dagen voor de gemeenteraadszitting ingediend worden in 
het e-decisionsysteem. Voor zover de gemeenteraadszitting op een maandag plaats vindt, betekent dit 
dat de uitgebreide interpellatie uiterlijk op zondag om 24 uur in de voorlaatste week voor de 
raadszitting ingediend zijn.

2. een beperkte interpellatie
Dit is een lichte vorm van controle en bijgevolg een beperkte bevraging van het college van 
burgemeester en schepenen. Het raadslid stelt een vraag en het college van burgemeester en 
schepenen antwoordt. Deze interpellaties worden na de reguliere agenda van de 
gemeenteraad behandeld in volgorde van indienen met volgende spreektijden:
°enkel de interpellant krijgt 4 minuten de tijd om zijn interpellatie toe te lichten
°mogelijkheid voor maximum één raadslid per fractie om te melden of het zich al dan niet aansluit bij 
de interpellant gedurende maximum één minuut.
°college van burgemeester en schepenen: 4 minuten
°mogelijkheid tot wederantwoord van de interpellant gedurende maxumum 2 minuten.
Indien de interpellatie te uitgebreid is om ze te beantwoorden binnen de voorziene tijdspanne van 4 
minuten, kan de voorzitter beslissen dat volstaan wordt met een kort antwoord en daarna het punt 
uitstellen naar de volgende raadszitting om daar te behandelen als een uitgebreide interpellatie.
De beperkte interpellatie moet uiterlijk 5 dagen voor de gemeenteraadszitting ingediend worden in het 
e-decisionsysteem. Voor zover de gemeenteraadszitting op een maandag plaats vindt, betekent dit dat 
de beperkte interpellatie uiterlijk op woensdag om 24 uur, in de week voor de raadszitting ingediend 
zijn.

3. een mondelinge vraag
Dit is een korte bevraging met informatieve strekking over een onderwerp vreemd aan de dagorde 
van de gemeenteraadszitting en die ook slechts een korte beantwoording vereist. Ze worden niet op 
voorhand ingediend, maar gesteld op het einde van de raadszitting voor de besloten zitting. Vragen 
van praktische aard vallen hier niet onder; daarvoor wordt verwezen naar het Meldpunt.
De vragensteller wordt ten hoogste 1 minuut het woord verleend. Het lid of de leden van het college 
die met de beantwoording zijn belast, wordt eveneens ten hoogste 1 minuut verleend om de vraag te 
beantwoorden.

Het verloop van de zitting ziet er dan als volgt uit:
- hamerpunten
- uitgebreide interpellaties
- discussiepunten
- beperkte interpellaties
- mondelinge vragen
- punten in besloten zitting

De aanvullende agenda's en de verslagen van de raadscommissies worden enkel digitaal bezorgd aan 
de raadsleden.

Tenslotte werden nog een beperkt aantal bepalingen geactualiseerd.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij tevens naar artikel 40 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen zoals opgenomen in bijlage 
(gecoördineerde versie).

 

Bijlagen
- huishoudelijk reglement 19.12.2017 gecoordineerde versie.pdf
- verslag BUREAU 25 september 2017.docx



HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD 
_____________________________________   

"1. Voorafgaand aan de gemeenteraad 

1.1. Bijeenroeping 

Artikel 1. 

De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn 
bevoegdheid behoren, het vereisen. De raadszittingen hebben plaats bij voorkeur op iedere tweede 

maandag van de maand. In de maand augustus worden in principe geen raadszittingen gehouden. 

Hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad, die tevens de agenda van de 

vergadering opstelt. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester 
en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. 

Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en 
schepenen of de burgemeester voor wat betreft de eigen bevoegdheden van de burgemeester, is de 

voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen op dag en uur en met de agenda, door deze leden of het 
college van burgemeester en schepenen bepaald. Daartoe bezorgen ze voor elk punt op die agenda 

hun toegelicht voorstel van beslissing aan de stadssecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de 

voorzitter van de gemeenteraad. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de 
oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement kan nakomen. 

De voorzitter is tevens verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van één vijfde van de 
zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen 

bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 
augustus. 

1.2. Wijze en termijn van oproeping  

Artikel 2. 

De oproeping geschiedt in principe digitaal, ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering. 
Deze digitale oproeping geldt als officiële uitnodiging. Enkel op uitdrukkelijk verzoek daartoe van het 

raadslid zal de oproeping eveneens per post naar de woonplaats opgestuurd worden of zal het 
raadslid de oproeping zelf ophalen bij de cel Bestuurszaken. In spoedeisende gevallen kan 

gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.  

De hierbovenvermelde termijnen worden berekend conform de bepalingen opgenomen in artikel 190 

van het gemeentedecreet. 

In spoedeisende gevallen, wanneer het geringste uitstel gevaar of ernstig nadeel zou kunnen 

opleveren, roept de voorzitter de gemeenteraad, op de snelst mogelijk wijze, samen. 

De oproepingsbrief vermeldt naast plaats, dag en tijdstip, ook de agenda van de openbare en de 
besloten vergadering. De agendapunten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn. Bij elk punt 

van de agenda wordt een beknopte toelichting gegeven, alsook een voorstel van beslissing. Alle 

ontwerpen van reglementen en verordeningen worden steeds in het voorstel van beslissing 
opgenomen of als bijlage bij de agenda gevoegd. 

In het dossier van elk agendapunt wordt de naam, van de bevoegde ambtenaar en/of externe 

contactpersoon vermeld. 

1.3. De raadscommissies  

Artikel 3. 
De gemeenteraad richt in zijn midden vier commissies op die als taak hebben: 
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- Agendapunten van de gemeenteraadszittingen voor te bereiden.  
- De tijdig ingediende aanvullende punten (interpellaties) voor te bereiden. 

- Een tussentijdse stand van zaken te geven (...) van de strategische beleidsdossiers, los van de 

agenda van de gemeenteraad. Onder strategische beleidsdossiers worden verstaan, de lijst 
van dossiers die door het college als belangrijk worden beschouwd voor deze legislatuur en 

waarvan ze een bijzondere opvolging wenst. Het college geeft minstens n.a.v. de bespreking 
van de begroting en elke -wijziging een stand van zaken.  

- Het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak 

van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. 
- Het opvragen van adviezen aan de adviesraden inzake dossiers en beleidsdomeinen, telkens 

de commissie dit als belangrijk beschouwt. De commissie kan daartoe een afgevaardigde van 
de adviesraad uitnodigen om toelichting te geven op de betreffende commissie. 

- Het opvolgen en voorbereiden van schriftelijke vragen aan en adviezen van de adviesraden. 
- Het behandelen van de verzoekschriften ingediend conform de artikels 201 - 204 van het 

gemeentedecreet, en in voorkomend geval het horen van de indiener(s) van het 

verzoekschrift, bij doorverwijzing door de gemeenteraad om meer uitleg te krijgen over de 
inhoud van het verzoekschrift. 

De raadsleden kunnen vragen om bijkomende punten te agenderen op de raadscommissie. Deze 

vraag wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de raadscommissie schriftelijk gericht aan de voorzitter van 

de bevoegde raadscommissie. De voorzitter beslist dan in overleg met de betrokken schepen(en) om 
een punt al dan niet te aanvaarden en in voorkomend geval wanneer het punt zal behandeld worden. 

Eveneens in voorkomend geval worden de andere raadsleden op de hoogte gebracht van het 
aanvullende agendapunt. De weigering van een aanvullend punt dient steeds gemotiveerd te worden. 

Algemene beleidsaspecten worden toegelicht en besproken in een verenigde raadscommissie of in een 
themagemeenteraad. 

Tijdens de raadscommissie kunnen er geen punten ter zitting aangebracht worden, maar wel 

mondelinge vragen gesteld die geen verband houden met de agendapunten. 

Elke commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen.  

De bevoegdheden van deze vier commissies worden als volgt bepaald: 

Commissie 1: Burgemeester, Financiën en Economie 

- Burgemeester - veiligheid  

veiligheid, brandweer, politie, preventie, GAS, strategische planning, coördinatie stedenbeleid, externe 
relaties en samenwerking, Eurometropool, intercommunales en samenwerking met derden, 

bestuurszaken, communicatie, recht, protocol,  

- Financiën 

financiën, begroting, kerkfabrieken 

- Economie 

ondernemen, economie, werk, middenstand, markten, braderieën en foren, landbouw en toerisme  

- Onderwijs, OC’s, wijkwerking 

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen betreffende 

hierboven vermelde bevoegdheden 

Commissie 2: Ruimte  
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- Wonen, stadsontwikkeling en stedenbouw 
wonen, bouwen, huisvesting, sociale huisvesting, AGB SOK, stadsvernieuwing, stedenbouw, 

ruimtelijke ordening, grondbeleid, onroerend erfgoed 

- Mobiliteit, infrastructuur  

mobiliteit, openbare werken, parkeerbeleid, AGB Parko, publiek domein 

- Milieu 

leefmilieu, klimaat, natuur, groen, onderhoud begraafplaatsen, afvalbeleid 

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen betreffende 

hierboven vermelde bevoegdheden 

Commissie 3: Mens 

- Personeel , Burgerlijke stand, FM 

bevolking, personeel, facility, burgerzaken, administratieve vereenvoudiging 

- Sociale zaken, welzijn, OCMW 
sociale zaken, OCMW, armoedebestrijding, consumenten, ICT, welzijn, kinderopvang, vrijwilligers, 

gezinsbeleid, sociale economie, meldpunt, gelijke kansen 

- cultuur, sport 

cultuur, sport jumelages, roerend erfgoed, feestelijkheden, archief 

- Jeugd, Noord-Zuid - deze punten worden als eerste punten in de derde raadscommissie besproken  

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen betreffende 

hierboven vermelde bevoegdheden 

Verenigde raadscommissie: 

o.m. budget, rekening, strategisch meerjarenplan, ruimtelijk structuurplan, stadsprojecten. 

Naast de vier raadscommissies wordt er tevens een bureau ingericht. Het betreft het bureau van de 

fractieleiders en de voorzitter van de gemeenteraad. Dit bureau bespreekt algemene zaken en 
praktische afspraken m.b.t. de werking van de raad (vb. presentiegeld, wijziging aan het huishoudelijk 

reglement, enz.). De gemeentesecretaris maakt ook deel uit van dit bureau. Het bureau wordt 
bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. 

Artikel 4. 
Ieder gemeenteraadslid maakt automatisch deel uit van de vier raadscommissies. Vermits de eerste, 

tweede en de derde raadscommissie op hetzelfde tijdstip plaatsvinden, wordt door ieder raadslid bij 
de aanvang van de legislatuur via de fractieleider een voorkeur opgegeven. Deze voorkeur is niet 

bindend. 

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde 

aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te 
behoren tot de fractie kan dit gemeenteraadslid , noch als lid van deze fractie, noch als lid van een 

andere fractie zetelen. Het gemeenteraadslid kan wel de vergadering bijwonen en zijn rechten als 

gemeenteraadslid uitoefenen.  

Artikel 5. 
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van 

burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. 

De voorzitter wordt aangewezen door de gemeenteraad. 
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Daartoe kan elke fractie apart (of samen) maximaal één kandidaat voorstellen per voorzitterschap. 
De verschillende kandidatuurstellingen, ondertekend door de respectievelijke fractieleider(s), worden 

ingediend bij de cel Bestuurszaken uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de gemeenteraadszitting. 

Op de gemeenteraadszitting zelf wordt dan, op basis van de kandidatuurstellingen, gestemd over het 
voorzitterschap van elke commissie. 

De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen als voorzitter. 

Artikel 6. 

De commissies worden door de voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen. Een derde van de 
leden van de commissie kunnen de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De 

oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt 
eveneens bekendgemaakt aan het publiek. 

De commissies kunnen geldig vergaderen, welk ook het getal der aanwezige leden zij. 

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie en van de bureaus wordt waargenomen door een of 
meer ambtenaren van de gemeente, aangewezen door de gemeentesecretaris, en voor aktename 

voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

De voornaamste taak van de secretaris bestaat in het opmaken van het verslag. Dit verslag is de 

inhoudelijke weergave van de vergadering. De secretaris staat verder ook de voorzitter van de 
raadscommissie bij en is aldus de eerste contactpersoon. Het komt tevens aan de secretaris toe om 

opmerkingen of vragen die gesteld zijn tijdens de raadscommissies en die van belang zijn voor de 

opvolging van het gemeenteraadsdossier aan de betreffende directie of Bestuurszaken door te geven. 

De commissies vergaderen bij voorkeur de dinsdag om 19u vóór de week waarin de 
gemeenteraadszitting plaats vindt. 

Aan elke commissie wordt een vast lokaal toegewezen. 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een 

aanwezigheidslijst. 

De verenigde commissie kan nog bijeengeroepen worden voor belangrijke problemen van algemeen 
beleid, bij voorkeur de dinsdag vóór de week, waarin de gemeenteraadszitting plaats vindt, 

voorafgaand aan de eerste, tweede en derde raadscommissie. 

Artikel 7. 

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor 
de gemeenteraad zijn de vergaderingen van de commissies evenwel niet openbaar (cfr. art. 11 hierna 

en art. 28 gemeentedecreet). 

Artikel 8. 

Een raadslid dat niet kan aanwezig zijn op de raadscommissie verwittigt de cel Bestuurszaken van de 
directie Communicatie en Recht, die op haar beurt via de secretaris de voorzitter van de betreffende 

raadscommissie verwittigt. 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raadscommissie voorgezeten door het oudste raadslid in 

leeftijd aanwezig tijdens deze raadscommissie. 

1.4. Informatie voor het publiek  

Artikel 9. 

Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de commissievergaderingen, en de agenda worden 

openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis (schermen). Voor deze 
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aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de 
gemeenteraad. 

De agenda wordt daarenboven ook via de website bekendgemaakt. De agenda ligt tevens, op 
verzoek, ter inzage in de OC's en de bibliotheken. 

Als punten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig art. 44 van dit reglement wordt de 
aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, op het gemeentehuis openbaar gemaakt. 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld en uiterlijk voor de 
aanvang van de vergadering op het gemeentehuis openbaar gemaakt. 

De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. De 
voorzitters en de secretarissen van de door de gemeenteraad erkende adviesraden ontvangen de 

agenda met toelichtende nota en de bijlagen die betrekking hebben op hun adviesdomein. 

Elke belangstellende inwoner kan kosteloos een jaarabonnement bekomen op de agenda van de 

raadsvergaderingen met toelichting. Het bezorgen van deze agenda's gebeurt in principe digitaal. 

Artikel 10. 
Er wordt geen retributie aangerekend voor het nemen van kopies naar aanleiding van raadszittingen, 

in toepassing van het decreet openbaarheid van bestuur. 

Er wordt evenmin een vergoeding aangerekend voor de documenten die ter zitting zelf aan het 
publiek in de zaal worden uitgedeeld. 

 

2. De vergaderingen van de gemeenteraad 

2.1. Openbare of besloten vergadering  

Artikel 11. 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Met een tweederde meerderheid van de 
aanwezige leden kan de gemeenteraad op gemotiveerde wijze in het belang van de openbare orde of 

op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering niet openbaar 
is. 

De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de 
eed afleggen en wanneer er overgegaan wordt tot de verkiezing van de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn of van de politieraad. Tevens is de gemeenteraad in ieder geval openbaar op 
het tijdstip dat het College van Burgemeester en Schepenen toelichting verstrekt over het verslag dat 

het respectievelijk heeft gevoegd bij het ontwerp van budget en de rekeningen en de eventueel 

omtrent deze verslagen gehouden besprekingen. Zijn eveneens steeds openbaar de vergaderingen 
over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de 

aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening. In geval de gemeenteraad 
bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de 

betrokkene hierom verzoekt. 

De vergadering van de gemeenteraad is niet openbaar als het om aangelegenheden gaat die de 

persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond 
de behandeling in besloten vergadering. 

Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na de openbare 

vergadering. 

Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 
moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel worden onderbroken. 
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Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering 
moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende 

gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, 

enkel met dat doel, worden onderbroken. 

De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de 
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 

Artikel 11bis 
Het openbare gedeelte van de gemeenteraadszitting wordt gefilmd met het oog op de digitale 

ontsluiting via live-streaming. 

2.2. Quorum  

Artikel 12. 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van 

de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld. 

Artikel 13. 
De raad kan niet beraadslagen noch beslissingen nemen indien niet de meerderheid van de in dienst 

zijnde leden aanwezig is. 

De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 

aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 

In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 

worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. 

2.3. DE ROL EN TAAK VAN DE VOORZITTER 

Artikel 14. 

De voorzitter van de gemeenteraad zit de raad voor. 

Als de voorzitter tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is 
overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet, wordt hij met behoud van de toepassing van de 

nationaliteitsvereiste vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid van het gemeentedecreet, als volgt vervangen: 

1° indien de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid, 

neemt deze laatste het voorzitterschap waar; 

2° indien de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid 

overeenkomstig de bepaling vermeld in het eerste punt, neemt het gemeenteraadslid met de meeste 
anciënniteit het voorzitterschap waar. Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid dat bij de 

laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, 

de voorkeur. Als het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de voorzitter in die gevallen niet 
kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander gemeenteraadslid in 

volgorde van anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt het mandaat waargenomen door het 
gemeenteraadslid dat bij de verkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald.  

De voorzitter is belast met: 
a) het openen en sluiten van de vergadering; 

b) het leiden van de vergadering; 
c) het handhaven van de orde; 

d) het geven van gelegenheid aan de leden hun mening kenbaar te maken; 
e) het formuleren van de door de vergadering te beslissen vraagpunten en conclusies; 
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f) het meedelen van de uitslag van de stemmingen; 
g) wat de wet of dit reglement hem verder opdraagt. 

2.4. Wijze van vergadering 

2.4.1. Vormelijke afspraken 

Artikel 15. 

Eenieder, die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd. 

Artikel 16.  

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om 
geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen 
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

Artikel 17. 
Elk gemeenteraadslid heeft het recht om tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Indien geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend. 
Voor gevallen van spoedeisendheid wordt verwezen naar de artikels 33 en 34 van huidig reglement. 

Artikel 18. 

De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de 

raad aanbelangen. 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de 

daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist. 

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 

Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige 
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen 

vermeld. 

Bij aanvang van de zitting bepaalt de gemeenteraad: 

-  welke punten discussiepunten of hamerpunten zijn. 

De “discussiepunten” zijn de agendapunten waarvoor een bespreking gevraagd wordt, 

alvorens tot beslissing kan worden overgegaan. 
Over “hamerpunten” wordt beslist zonder bespreking en eventuele stemming. Door het 

oproepen van de hamerpunten (vermelding volgnummer) worden zij geacht eenparig 
goedgekeurd te zijn in de zin van art. 28 §1 en art. 29 van dit reglement.  

De gemeenteraadsleden delen, bij voorkeur via de fractieleider, voor de aanvang van de 

gemeenteraadszitting aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de stadssecretaris mee 
welke de discussiepunten zijn. 

- welke discussiepunten samenhangend zijn en derhalve gezamenlijk worden besproken. 

Artikel 18bis 

De voorzitter roept de agendapunten op in de volgende volgorde: 
 

- Hamerpunten; 

- Uitgebreide interpellaties; 
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- Discussiepunten; 
- Beperkte interpellaties; 

- Mondelinge vragen; 

- Punten in besloten zitting. 

Artikel 19. 
Bij de behandeling van een agendapuntvraagt de voorzitter welk gemeenteraadslid aan het woord 

wenst te komen over het voorstel. 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en bij voorrang aan de 

fractieleiders.  

Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het O.C.M.W. toelichting moet 

geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen. 

De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichting te geven. 

De raad kan besluiten, al dan niet op voorstel van het college, niet-leden in zijn vergadering toe te 

laten om ten aanzien van speciale onderwerpen deskundige voorlichting te geven. 

Artikel 20. 

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 

In de navermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 
waarvan de bespreking wordt geschorst : 

1. Om te vragen dat men over het al dan niet ontvankelijk zijn van een voorstel zou stemmen 

2. Om te vragen dat men niet zal besluiten. 
3. Om de verdaging te vragen. 

4. Om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie. 
5. Om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 

behandeld worden. 

6. Om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden. 
7. Om naar het reglement te verwijzen. 

Artikel 21. 

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter 

stemming gelegd. 

Artikel 22. 
Het gemeenteraadslid, dat het woord voert, mag zich slechts wenden tot de raad langs de voorzitter. 

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve door de voorzitter voor een 

verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

De leden hebben de mogelijkheid om grondige interventies te illustreren met projecties . Indien zij 
daarvan gebruik wensen te maken, verwittigen ze de secretaris ten laatste de dag van de 

gemeenteraad voor 12 uur. 

Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de 

voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging 
het gemeenteraadslid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter 

ontnomen worden. Elk gemeenteraadslid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht 

aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en 
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
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Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging, worden geacht de orde 
te verstoren. 

Artikel 23. 
De raadsleden  kunnen gebruik maken van het spreekgestoelte tijdens hun  tussenkomst. 

Artikel 24. 
Nadat de raadsleden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 

voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen genomen 
in de art. 17 en 20. 

2.4.2. Handhaving van de orde 

Artikel 25. 
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen, 

die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk 

gemeenteraadslid, dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de 
voorzitter beslist of de berisping gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

In de raadszaal, de publieke tribune inbegrepen, is tijdens de vergadering het gebruik van mobiele 
telefoons of andere (communicatie)middelen slechts mogelijk in zover ze geen inbreuk maken op de 

orde van de vergadering. 

Mits voorafgaandelijke instemming van de voorzitter zijn alle vormen van geluid- of 

beeldregistreerapparatuur toegelaten, zowel bij het college, de raadsleden als het publiek en de pers. 

Artikel 26. 
Het aanwezige publiek bewaart tijdens de zitting de stilte.  

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek voorbehouden 
plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of 

op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 

Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn verwijzing naar 

de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert. 

2.4.3. Schorsing van de vergadering 

Artikel 27. 

1. De voorzitter kan in bijzondere gevallen en voor de handhaving van de orde de vergadering voor 
een door hem bepaalde tijd schorsen of sluiten. 

2. De voorzitter kan de vergadering eveneens schorsen indien een lid van de raad daartoe een 
verzoek doet. Bij een dergelijk verzoek wordt tevens de tijdsduur van de schorsing aangegeven, welke 

niet langer dan 30 minuten mag bedragen. 

3. Na het verstrijken van de schorsing heropent de voorzitter de vergadering, waarna direct een 

hernieuwde schorsing kan worden aangevraagd, welke echter ten hoogste 15 minuten mag bedragen. 

4. De beraadslagingen over een onderwerp kunnen slechts tweemaal door een aangevraagde 

schorsing worden onderbroken. 
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5. Indien na twee schorsingen de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De 
leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

6. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

2.5. De stemmingen 

Artikel 28. 

Par. 1 
Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking, waarover de 

vergadering zich moet uitspreken. Een onderwerp, dat verschillende voorstellen bevat, wordt gesplitst, 

wanneer dit gevraagd wordt. 

Par. 2 
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 

kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.  

Par. 3 

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, 
zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel 

verworpen. 

Par. 4 

De gemeenteraad stemt over het budget in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. 

Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of 

reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om het budget gaat of over een of meer artikelen of 
posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 

In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel of de 

artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel 

heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk 
wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

Par. 5 

Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming: 

1. over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 

vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en 

aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, 

afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk 
samenwonen, met echtgenoten gelijkgesteld. 

2. over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap 
verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. 

Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde 

omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente 

is aangewezen in andere rechtspersonen. 

Artikel 29. 
Par. 1 

De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in par. 3 

hierna. 
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Par. 2 
Na toepassing van par. 1 van artikel 28 van dit reglement vraagt de voorzitter aan de raad of iedereen 

met het voorstel akkoord gaat. Indien hierop niemand de stemming vraagt, is het dagordepunt met 

éénparigheid van stemmen goedgekeurd. 

Par. 3 
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen 

2. het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke 

verenigingen 
3. individuele personeelszaken. 

Artikel 30. 
De openbare stemming gebeurt via het elektronische stemsysteem. Indien elektronisch stemmen niet 

kan, geschiedt de openbare stemming mondeling door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten 
uitspreken. De voorzitter bepaalt de volgorde, waarin de stemming plaatsvindt. De voorzitter stemt 

het laatst. 

Artikel 31. 

Voor een geheime stemming wordt, voor zover mogelijk, elektronisch gestemd. 

In het andere geval worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en het potlood dat ter beschikking 

ligt van de raadsleden. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt 
door het afgeven van een blanco-stembriefje.  

Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal 
niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de 

aanwezige raadsleden in de notulen vermeld met aanduiding van het aantal stembriefjes, die in de 
urne werden gevonden. 

Artikel 32. 
Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet is 

verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben behaald. 

De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of 

voordrachten moeten gebeuren. 
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gehaald, komt (komen) 

tussen hen de jongste(n) in aanmerking voor herstemming. 

De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de jongste kandidaat de voorkeur. 

 

3. Na de gemeenteraad 

3.1. De notulen 

Artikel 33. 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet. 
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Behalve in spoedeisende gevallen, zijn de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen 
voor de volgende vergadering bij de cel Bestuurszaken ter beschikking van de raadsleden, die er 

kennis van willen nemen. Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen 

staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de 
gemeentesecretaris ondertekend. 

Artikel 34. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 

notulen als goedgekeurd beschouwd. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd 
samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende 

vergadering. 

Artikel 35. 

De door de gemeenteraad goedgekeurde notulen worden binnen de maand ondertekend door de 
voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris. 

Artikel 36. 

De notulen van de vorige vergadering worden op het ogenblik van het verzenden van de 

oproepingsbrief digitaal overgemaakt aan de raadsleden. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van het 
raadslid worden de notulen ook op papier meegestuurd. 

Artikel 37. 

De notulen houden in:  

a) De namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden en van de leden 
die afwezig waren en van de leden die de vergadering vroegtijdig hebben verlaten; 

b) Een vermelding, in chronologische volgorde, van de zaken die aan de orde zijn geweest; 
c) Het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing 

genomen heeft; 

d) De tekst van de ter vergadering ingediende voorstellenen (sub)-amendementen met de uitslag van 
de besprekingen hieromtrent; 

e) Een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding, behalve voor wat betreft de 
geheime stemming, voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield; 

f) verwijzing naar waar de opname van vraag en antwoord van aanvullende punten terug te vinden 
zijn. 

Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 

Bovendien wordt een woordelijk verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad gemaakt bij 

middel van een opname. Dit woordelijk verslag is als een digitaal geluidsfragment ter beschikking. 

3.2. Informatie voor het publiek  

Artikel 38. 

Binnen een termijn van twintig dagen na de gemeenteraadszitting wordt een lijst met een beknopte 

omschrijving van de beslissingen van de gemeenteraad ter inzage gelegd van het publiek en wordt 
ook via andere kanalen bekend gemaakt (krant, website, bibliotheek). 

Deze inzagemogelijkheid wordt door aanplakking bekendgemaakt. 

 

4. Rechten van de raadsleden 

4.1. Rechten van de raadsleden buiten de gemeenteraad 

4.1.1. Informatierecht (ter voorbereiding van de gemeenteraad) 

Artikel 39. 
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Par. 1. 
Voor elk agendapunt van de gemeenteraad worden de dossiers van openbare en besloten zitting, 

inzonderheid de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de 

ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van 
de oproeping, op de gemeentesecretarie tijdens de kantooruren en op zaterdagvoormiddag ter 

beschikking gehouden van de raadsleden. Deze dossiers zijn ook digitaal ter beschikking van de 
raadsleden. 

Een volledig dossier omvat normaliter :  
- een inleiding met eventuele voorgeschiedenis, vermelding van eerdere besluitvorming, aanleiding tot 

het voorstel 
- beschrijving van de problematiek, vermelding van de relevante aspecten en eventuele relaties met 

andere beleidsterreinen 

- financiële consequenties 
- motivering van de keuze, en het toepasselijk beleidskader  

- de noodzakelijke adviezen 
- de formulering van het concrete voorstel, waarbij duidelijk moet worden aangegeven waartoe wordt 

besloten. Bij besluiten van algemene strekking (zoals beleidsnota's) moet aangegeven worden 
waarover een uitspraak van de raad verlangd wordt 

- elk voorstel moet voorzien zijn van een ontwerpbesluit. Bij voorstellen die strekken tot wijziging van 

de begroting moet een verantwoording en het advies van het managementteam gevoegd zijn 
- de naam, van de betrokken ambtenaar. 

Dezelfde dagen maar buiten de normale kantooruren, staan de dossiers ook ter beschikking voor een 

bijeenkomst van elke fractie, voor zover deze bijeenkomst plaats heeft in een vergaderlokaal van het 

stadhuis. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de fractieleiders verantwoordelijk voor het gebruik van de dossiers. 
De fracties dienen, onder coördinatie van de stadssecretaris, af te spreken om voor deze bijeenkomst 

een vaste plaats, dag en uur te bepalen. 

Par. 2. 

Uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering gedurende welke de gemeenteraad dient te beraadslagen 
over het meerjarenplan, over het budget of over de rekeningen, doet het college aan elk 

gemeenteraadslid digitaal een exemplaar toekomen van het ontwerp van meerjarenplan, van het 

ontwerp van budget of van de rekeningen. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van het raadslid gebeurt dit 
tevens via een bode door een bezorging ten huize of het adres dat het gemeenteraadslid opgegeven 

heeft. 
Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de 

raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve 

vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van 
budget en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag. 

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van budget of van de rekeningen. Bovendien geeft 
het verslag dat betrekking heeft op het budget, het algemeen en financieel beleid van de gemeente 

aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken, alsook alle nuttige 

informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het 
beheer van de gemeentefinanciën gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking 

hebben. 

Par. 3. 

Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen 
ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de in paragraaf 1 en 2 bedoelde dossiers. 

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van 
de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

4.1.2. Inzagerecht 
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Artikel 40. 
Par. 1 

- Geen bestuursdocument betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden 

onttrokken.  
Onder bestuursdocument wordt verstaan alle informatie, in welke vorm ook, waarover de stad 

beschikt. 
In die zin omvat de omschrijving "bestuursdocument" ondermeer besluiten, notulen, verslagen, 

studies, adviezen (ook van niet-ambtelijke adviescommissies), rapporten, richtlijnen, contracten, 

vergunningen, facturen, statistieken, briefwisseling, ambtelijke nota's, en dit ongeacht de vorm 
waaronder dit bestuursdocument is weergegeven. 

- De documenten van gemengd belang vallen ook onder het inzagerecht. Documenten van gemengd 
belang zijn deze waar het gemeentelijk en algemeen belang nauw met elkaar verweven zijn. 

- Persoonlijke nota's van ambtenaren, schepenen of burgemeester die nog in bewerking zijn of nog 
ter studie liggen, met uitzondering van de feitelijke gegevens die hierin vervat liggen, kunnen buiten 

het inzagerecht gehouden worden. 

Par. 2 

Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten van 
de cel bestuurszaken geopend zijn: 

1. De begrotingen van vorige dienstjaren van de gemeente en de intern en extern verzelfstandigde 

agentschappen; 
2. De rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de intern en extern verzelfstandigde 

agentschappen en de intercommunale verenigingen waarvan de gemeente lid is; 
3. De jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intercommunale verenigingen 

waarvan de gemeente lid is; 

4. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 
5. De goedgekeurde notulen en de nota's van de vergaderingen van het College van Burgemeester en 

Schepenen met uitzondering van de beslissingen en nota's die niet aan het inzagerecht onderworpen 
zijn; 

6. De adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
7. De gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en 

retributiereglementen; 

8. Het register van de inkomende en uitgaande stukken; 
9. De goedgekeurde beleidsplannen van het college van burgemeester en schepenen. 

Par. 3 
De raadsleden kunnen een kopie verkrijgen van alle andere bestuursdocumenten die betrekking 

hebben op het bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen wordt 
gemachtigd om zonodig de uitoefening van dit recht praktisch te regelen. Zo kunnen onder meer ter 

inzage gevraagd worden :  
- alle stukken die tot het archief behoren en die in overeenstemming met de geldende wetgeving ter 

inzage zijn van de raadsleden 

- de briefwisseling die door de burgemeester of het college werd ontvangen, maar voor de raad 
bestemd is 

- de registers en stukken van de gemeentelijke boekhouding 
- de stukken betreffende het O.C.M.W., de kerkfabrieken, de intercommunale verenigingen, die aan 

de gemeenteraad dienen te worden voorgelegd 

- de documenten betreffende de intern en extern verzelfstandigde agentschappen 
- de dienstnota's en dienstkaarten 

- de door het college aangelegde dossiers omtrent de in behandeling zijnde en toegestane 
bouwvergunningen 

- de in behandeling zijnde milieuvergunningen en toegestane milieuvergunningen 
- documenten betreffende het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheken 

- documenten betreffende het beheer van de gemeentelijke jeugdcentra, sportcentra en culturele 

centra 
- documenten betreffende het beheer van de gemeentelijke onderwijsinrichtingen 

- documenten betreffende het beheer van het gemeentelijk brandweerkorps. 
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Par. 4 
De goedgekeurde notulen van het College van Burgemeester en Schepenen worden aan de 

raadsleden digitaal bezorgd. Enkel indien er expliciet om gevraagd wordt, worden de notulen op 

papier bezorgd. 
Deze bezorging gebeurt uiterlijk op de dag van het College na het College waarin het verslag werd 

goedgekeurd. 

4.1.3. Bezoekrecht 

Artikel 41. 

De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten die de gemeente 
opricht en beheert te bezoeken. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht met het oog op het uitoefenen van hun 
controlerecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf 

schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 

Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief optreden. 

4.1.4. Schriftelijke vragen via het Bulletin van Vragen en Antwoorden 

Artikel 42. 
1. Een gemeenteraadslid kan buiten de vergadering aan het college schriftelijk vragen stellen in het e-

decisionsysteem via initiatiefrecht (schriftelijke vraag). 
2. De vragen worden schriftelijk beantwoord aan de vragensteller binnen de vier weken na de datum 

waarop ze zijn ingediend  en gepubliceerd in het eerstvolgend Bulletin van Vragen en Antwoorden. 

Het bulletin wordt ten behoeve van de raadsleden ter tafel neergelegd naar aanleiding van de 
gemeenteraadszitting. Op hetzelfde moment wordt het ter beschikking gesteld van de pers. 

3. Indien de beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, wordt daarvan onder 
mededeling van de reden aan de vraagsteller kennis gegeven. 

Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk in overleg een nieuwe termijn bepaald waarbinnen 
beantwoording plaatsvindt. 

4. Indien ook deze termijn wordt overschreden, kan de vraagsteller de vragen als interpellatie 

indienen voor  de eerstvolgende vergadering van de raad die na datum van overschrijding wordt 
gehouden. 

4.2. Rechten van de raadsleden tijdens de gemeenteraad 

4.2.1. Definities 

Artikel 43.  

Een interpellant is diegene die: 

- een uitgebreide interpellatie, een beperkte interpellatie en/of een mondelinge vraag heeft 
ingediend/gesteld  

-  tussenkomt bij de bespreking van een discussiepunt. 

Een uitgebreide interpellatie is een uitgebreide bevraging van het college van burgemeester en 

schepenen, die kan leiden tot een grondig politiek of beleidsdebat. Uitgebreide interpellaties worden, 
indien tijdig ingediend, als eerste punten na de hamerpunten behandeld in volgorde van indienen.  

Een beperkte interpellatie is een lichte vorm van controle en bijgevolg een beperkte bevraging van het 
college van burgemeester en schepenen. Het raadslid stelt een vraag en het college van 

burgemeester en schepenen antwoordt. Deze interpellaties worden, indien tijdig ingediend, na de 
reguliere agenda behandeld in volgorde van indienen. 
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Een mondelinge vraag is een korte bevraging met informatieve strekking over een onderwerp vreemd 
aan de dagorde van de gemeenteraadszitting en die ook slechts een korte beantwoording vereist. Ze 

worden niet op voorhand ingediend, maar gesteld op het einde van de raadszitting vóór de besloten 

zitting. Vragen van praktische aard vallen hier niet onder; daarvoor wordt verwezen naar het 
Meldpunt. 

4.2.2. Interpellaties 

Artikel 44. 
Elke uitgebreide interpellatie moet uiterlijk 8 dagen vóór de gemeenteraadszitting ingediend worden in 

het e-decisionsysteem via initiatiefrecht (interpellatie) met vermelding in de titel uitgebreide 
interpellatie. Het bevat de juiste vragen die gesteld worden of de voorstellen die gedaan worden, 

samen met een omstandige memorie van toelichting. Voor zover overeenkomstig artikel 1 de 

raadszitting op een maandag plaats vindt, dient de uitgebreide interpellatie uiterlijk op zondag om 24 
uur, in de voorlaatste week vóór de raadszitting ingediend zijn. 

Elke beperkte interpellatie moet uiterlijk 5 dagen vóór de gemeenteraadszitting ingediend worden in 

het e-decisionsysteem via initiatiefrecht (interpellatie) met vermelding in de titel beperkte interpellatie. 

Het bevat de juiste vragen die gesteld worden samen met een omstandige memorie van toelichting. 
Voor zover overeenkomstig artikel 1 de raadszitting op een maandag plaats vindt, dient de beperkte 

interpellatie uiterlijk op woensdag om 24 uur, in de week vóór de raadszitting ingediend zijn. 

Enkel bij technische problemen is het ook mogelijk om een interpellatie per e-mail aan 

stadsbestuur@kortrijk.be te bezorgen of tegen ontvangstbewijs af te geven aan de administratie t.a.v. 
de cel Bestuurszaken. Bij het overmaken van interpellaties per email moet uitdrukkelijk worden 

vermeld  dat het om een uitgebreide of beperkte interpellatie voor de komende gemeenteraad gaat. 
Een e-mail zal ter bevestiging, dat de interpellatie binnengekomen is, terug gestuurd worden. 

De voorzitter van de gemeenteraad oefent een marginaal toetsingsrecht uit en bepaalt uiterlijk op 
maandag van de laatste week vóór de raadszitting of een ingediende uitgebreide interpellatie al dan 

niet klaarblijkelijk als een uitgebreide bevraging moet worden beschouwd en kan of moet leiden tot 
een grondig politiek of beleidsdebat. Indien de Voorzitter anders oordeelt, wordt het punt meteen als 

beperkte interpellatie beschouwd. Dit wordt gelijktijdig meegedeeld aan de interpellant. 

 

Artikel 45.  

De tijdig ingediende uitgebreide interpellaties  zullenals aanvullende agendapunten aan de agenda 

van de eerstvolgende gemeenteraad toegevoegd worden. Deze aanvullende agenda met uitgebreide 
interpellaties wordt enkel digitaal aan de raadsleden bezorgd. Voor zover overeenkomstig artikel 1 de 

raadszitting op een maandag plaats vindt, zal dit gebeuren op maandag in de laatste week vóór de 
raadszitting. 

Deze uitgebreide interpellaties worden na de hamerpunten als eerste punten  behandeld, voor zover 

het punt niet in de besloten zitting moet behandeld worden.  

De tijdig ingediende beperkte interpellaties zullen als  aanvullende agendapunten aan de agenda van 
de eerstvolgende gemeenteraad toegevoegd worden. Deze  aanvullende agenda met beperkte 

interpellaties wordt enkel digitaal aan de raadsleden toegezonden.. Voor zover overeenkomstig artikel 

1 de raadszitting op maandag plaats vindt, zal dit gebeuren op donderdag in de laatste week vóór de 
raadszitting. 

Deze  beperkte interpellaties, zullen behandeld worden na afhandeling van de reguliere agenda , voor 
zover het punt niet in de besloten zitting moet behandeld worden. 

 

Artikel 46. 

De behandeling van een uitgebreide interpellatie en van een discussiepunt tijdens de raad verloopt als 
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volgt :  
1. De interpellant krijgt zes  minuten de tijd om zijn interpellatie, toe te lichten. 

2. Elke andere fractie krijgt drie  minuten om  eventuele bemerkingen te formuleren. 

3. Het College van Burgemeester en Schepenen krijgt zes minuten de tijd om te antwoorden en bij 
tussenkomst van andere fracties tien minuten. 

4. Mogelijkheid tot tussenkomst van maximum één raadslid per fractie gedurende één minuut 
5. Mogelijkheid tot wederantwoord van interpellant gedurende maximum drie minuten 

6. Uitzondering op de regels vervat in de punten 1 t.e.m. 5 hiervoor worden gemaakt indien de 

fractieleider het laatste woord vraagt. 
7. In voorkomend geval wordt overgegaan tot de stemming over de uitgebreide interpellatie. 

 

De behandeling van een beperkte interpellatie tijdens de raad verloopt als volgt: 

1. Enkel de interpellant krijgt vier minuten de tijd om zijn interpellatie toe te lichten. 
2. Mogelijkheid voor maximum één raadslid per fractie om te melden of het zich al dan niet aansluit 

bij de interpellant gedurende maximum één minuut. 
3. Het College van Burgemeester en Schepenen krijgt vier minuten om te antwoorden. 

4. Mogelijkheid tot wederantwoord van interpellant gedurende maximum twee minuten. 
Indien de interpellatie té uitgebreid is om ze te beantwoorden binnen de voorziene tijdspanne van vier 

minuten, kan de Voorzitter beslissen dat volstaan wordt met een kort antwoord en daarna het punt 

uitstellen  naar de volgende raadszitting om daar te behandelen als een uitgebreide interpellatie. 

4.2.3. Mondelinge vragen tijdens de gemeenteraad 

Artikel 47. 

1. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering, van de interpellaties gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen kan ieder gemeenteraadslid mondelinge vragen aan de 

burgemeester en de schepenen stellen over een onderwerp dat vreemd is aan de orde van de dag.  

2. De mondelinge vraagstelling is bestemd voor een korte beantwoording van vragen met 

informatieve strekking.  
2.1. De vragensteller wordt ten hoogste één minuut het woord verleend. Het lid of de leden van het 

college die met de beantwoording zijn belast, wordt eveneens ten hoogste één minuut het woord 
verleend om de vraag  te beantwoorden. 

2.2. Deze vragen worden terstond in dezelfde vergadering beantwoord. Een belofte tot schriftelijke 

beantwoording kan pas gehonoreerd met toestemming van de vraagsteller. 

3.Vragen van praktische aard zijn niet toegelaten. Deze moeten ingediend worden via het Meldpunt.. 

4. Tijdens de mondelinge vragenronde zijn geen tussenkomsten van andere raadsleden toegestaan. 

 

5. Ondersteuning en faciliteiten 

5.1. Presentiegeld 

Artikel 48. 

Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld 
verleend voor elke vergadering van de raad waarop zij aanwezig zijn. 

Aan de raadsleden wordt eveneens presentiegeld verleend voor het bijwonen van de vergaderingen 
van de commissies en het bureau, waarvan zij lid zijn. 
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Het presentiegeld bedraagt 124,98 euro. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01 zoals 
bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende bezoldigingsregeling van 

de lokale en provinciale mandataris. 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt een dubbel presentiegeld toegekend voor de 

raadszitting. 

Per dag wordt maximaal één presentiegeld uitbetaald, ongeacht het aantal effectief bijgewoonde 

raads- en commissievergaderingen. 

Aan de raadsleden die minstens 2/3 van de gemeenteraadszitting bijwonen, wordt het presentiegeld 

voor 100% uitbetaald. Aan de raadsleden die de gemeenteraadszitting minder dan 2/3 bijwonen, 
wordt 50% van het presentiegeld uitbetaald. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die hierover 

beslist. Aan de raadsleden die minstens 1/3 van de commissievergadering bijwonen, wordt het 
presentiegeld voor 100% uitbetaald. Aan de raadsleden die de commissievergadering minder dan 1/3 

bijwonen, wordt 50% van het presentiegeld uitbetaald. Het is de commissievoorzitter die hierover 
beslist. De voorzitter deelt de beslissing tot verminderd presentiegeld ook onmiddellijk mee aan het 

betrokken raadslid. In geval van discussie, wordt beslist in de gemeenteraad. 

Raadsleden met een handicap kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die voor het 

verlenen van bijstand bij een raads- of commissiezitting eveneens recht hebben op een presentiegeld 
onder dezelfde voorwaarden als het gemeenteraadslid. 

5.2. Fractietoelage, onkostenvergoeding en vormingsfaciliteiten 

Artikel 49. 

Ter ondersteuning van de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad wordt jaarlijks een maximale 
toelage van € 153 per raadslid aan de fracties toegekend, met een minimum bedrag van € 500 per 

fractie.  
De fractie kan deze toelage enkel gebruiken voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking en 

voor de werking van de raden waar ze deel van uitmaakt.  

De fractie dient op het einde van het werkjaar in een nota met bewijsstukken toe te lichten hoe ze de 

ontvangen middelen heeft gebruikt. Daarvan wordt een overzicht opgemaakt, dat openbaar is. 

Artikel 50. 

Aan de raadsleden worden volgende onkostenvergoedingen toegekend, voor zover ze verband houden 
met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat: 

- reiskosten voor een verplaatsing buiten de Stad, wanneer de raadsleden op uitnodiging van de 
gemeenteraad deelnemen aan een onderzoeksproject, of als afgevaardigde van de stad zijn 

aangeduid bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en/of bovengemeentelijke instellingen. 

- Internetkosten: een deel van de aansluitings- en abonnementskosten tot een maximaal bedrag van 
€500 per jaar. 

- een eenmalige financiële tussenkomst in de aankoop van een desktop, een laptop of ander 'portable 
device' (excl. draagbare telefonie en randapparaten) voor een maximum bedrag van €500, voor zover 

de raadsleden nog niet beschikken over een toestel uit een publiek uitgeoefend ambt. 

De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. Standaardformulieren voor 

onkostennota's kunnen verkregen worden bij de stedelijke administratie. Om te vermijden dat 
bepaalde kosten tweemaal terugbetaald worden, wordt bij elke onkostennota een verklaring op eer 

gevoegd dat het betrokken raadslid geen terugbetaling geniet van andere instellingen voor dezelfde 
teruggave; tevens moet de originele factuur erbij gevoegd worden. 

Tevens kunnen de raadsleden genieten van een aantal faciliteiten ter ondersteuning van hun 
werkzaamheden: 
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° ter beschikking stelling van briefpapier en omslagen, op aanvraag 

° het verlenen van een e-mailadres kortrijk.be, op aanvraag 

° het verlenen van toegang tot de dossiers via e-decision en daarmee gepaard gaand een systeem 

voor het initiatiefrecht 

° het verlenen van toegang tot de beelddatabank waarin de krantenknipsels zitten die betrekking 

hebben op de stad Kortrijk 

° ter beschikking stelling van parkeertickets voor de ondergrondse parking Schouwburg. 

Artikel 51. 

Vanuit de Stad worden op geregelde tijdstippen vormingsvoorstellen gedaan aan de raadsleden. De 
raadsleden kunnen zich dan via de Stad inschrijven voor de betreffende vorming. De Stad neemt deze 

kosten ook rechtstreeks ten laste. 

Het raadslid kan ook zelf bepaalde vormingen suggereren, die nuttig zijn voor de lokale 

mandatarissen. Dit kan gebeuren via het aanvraagformulier vorming. Het komt aan het College van 
Burgemeester en Schepenen toe om te oordelen over het nut van deze vorming voor alle raadsleden. 

5.3. Ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur 

Artikel 52. 

In het stadhuis wordt een plaats ter beschikking gesteld van de raadsleden. In deze zaal zullen de 
gemeenteraadsdossiers en ev. andere documenten ter inzage worden gelegd. In dit lokaal zal een 

telefoon ter beschikking zijn, alsmede een bibliotheek, waarin administratieve en nuttige documenten 
permanent ter inzage worden gelegd. 

Fax- en kopieerfaciliteiten zullen geboden worden in overleg met de cel bestuurszaken. 

5.4. Afsluiten van verzekeringen 

Artikel 53. 

De stad sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en verzekering wegens 
beroepsaansprakelijkheden af. 

De polis 'lichamelijke ongevallen' verzekert de gemeenteraadsleden tegen lichamelijke ongevallen 

(behandelingskosten, bestendige ongeschiktheid en overlijden) die zij kunnen oplopen tijdens de 

uitoefening van hun mandaat en op de weg naar en van het mandaat. De polis 'algemene burgerlijke 
aansprakelijkheid' is van toepassing op de beroepsaansprakelijkheid die ten laste van de 

burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden kan gelegd worden uit hoofde van eventuele 
schade die het gevolg is van fouten op beleidsniveau.  

5.5. Tijdelijke vervanging in de gemeenteraad 

Artikel 54. 

Het is mogelijk dat raadsleden om welbepaalde redenen hun mandaat niet kunnen uitoefenen zonder 
dat ze definitief de hoedanigheid van raadslid verliezen. 

De raadsleden kunnen zich in die welbepaalde situaties laten vervangen en nadien, als de situatie niet 
meer bestaat, terugkeren naar de raad. 

Het betreft in het bijzonder de volgende situaties: 
1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het 

buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de 

vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daartoe een schriftelijk 
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verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering 
wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud 

gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het 

gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de 
voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde 

opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot 
vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd 

van de onderwijsinstelling of opdrachtgever; 

2° het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. 
Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de 

gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de 
geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op 

schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week 
verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke het raadslid zijn mandaat heeft 

uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie 

voorafgaan. In geval van de geboorte of de adoptie van een meerling, kan op verzoek van het 
gemeenteraadslid het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken;  

3° het gemeenteraadslid dat omwille van palliatief verlof, of verlof voor bijstand of verzorging van een 
zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid, gedurende minimaal 

twaalf weken niet aanwezig wenst te zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil 

worden. Hij richt daartoe aan de voorzitter van de gemeenteraad een schriftelijk verzoek, vergezeld 
van een verklaring op erewoord waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te 

verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld;  
4° de voorzitter van de gemeenteraad die het mandaat uitoefent van voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn; 
5° het gemeenteraadslid dat lid is van de Europese Commissie voor zover het gemeenteraadslid 

hiertoe uitdrukkelijk verzoekt; in voorkomend geval geldt de verhindering zolang het 

gemeenteraadslid het mandaat als lid van de Europese Commissie uitoefent; 
6° het gemeenteraadslid dat geschorst is op grond van artikel 205 van het Lokaal en Provinciaal 

Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

Tijdens de periode van tijdelijke verhindering worden aan het vervangen raadslid verder alle 

documenten overgemaakt in het kader van de continuïteit. 

5.6. Ontslag als gemeenteraadslid 

Artikel 55. 

Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van 

de gemeenteraad. 

Het gemeenteraadslid blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd, behoudens 
als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. 

 

6. Burgerparticipatie 

6.1. Verzoekschriften 

Artikel 56. 

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk 
bij de organen van de gemeente in te dienen.  

Deze verzoekschriften worden aan het door de verzoeker aan te duiden gemeentelijk bestuursorgaan 
gericht. 

Een verzoek is een vraag om iets te doen of laten doen. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de 

vraag duidelijk zijn. 
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Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, 
zijn onontvankelijk. 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd 
2. het loutere mening is en geen concreet verzoek 

3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend 
4. het taalgebruik beledigend is. 

De voorzitter van de gemeenteraad doet, voor zover het verzoekschrift aan de gemeenteraad gericht 

is, deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het 
wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad. Indien het verzoekschrift aan een ander 

gemeentelijk bestuursorgaan is gericht, worden de voormelde bevoegdheden uitgeoefend door het 
betrokken bestuursorgaan. 

Artikel 57. 
De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende 

gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens veertien dagen voor de vergadering werd 
ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende 

vergadering. 
Verzoekschriften aan andere bestuursorganen gericht worden op de eerst nuttige zitting van het 

betrokken orgaan geagendeerd. 

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en 

schepenen of naar een raadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te 
verstrekken. In dit verband wordt verwezen naar artikel 3 van huidig reglement. 

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een 

gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een 
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een 
gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen 

ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift." 

6.2. Voorstellen van burgers 

Artikel 58. 

De inwoners van de Stad hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke 

beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook 
eventueel toe te lichten. 

Dit initiatiefrecht moet, om ontvankelijk te zijn, gesteund worden door ten minste 1% van het aantal 

inwoners ouder dan 16 jaar van de Stad Kortrijk. 

Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden door middel van een formulier dat kan verkregen 

worden bij de cel Bestuurszaken. 
 

Het verzoek moet bovendien: 

- de naam, de voornamen, de geboortedatum, de woonplaats en de handtekening bevatten van al 
degenen die het verzoek indienen 

- een gemotiveerde nota bevatten waarin de voorstellen en vragen over de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening, waarvan de inschrijving op de agenda gevraagd wordt, nader 

toegelicht worden. Bij deze nota moeten ook alle eventuele bijkomende stukken gevoegd worden die 

de gemeenteraad kunnen voorlichten 
- bij aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen toegezonden worden. 
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Het College van Burgemeester en Schepen beoordeelt de ontvankelijkheid door na te gaan of aan alle 
bovenvermelde voorwaarden werd voldaan. 

Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraadsvergadering bij het College 
van Burgemeester en Schepenen toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te 

kunnen worden. Komt het later toe, dan moet het - op voorwaarde dat het ontvankelijk is - op de 
agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst worden. 

Artikel 59. 
Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, moet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak 

doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoek vermelde voorstellen en vragen. 
Indien de raad zich bevoegd acht, kunnen vervolgens - indien zij dit wensen - de indiener(s) van de 

voorstellen en vragen een beknopte toelichting geven. Daarna volgt een debat waarbij de 

verschillende politieke fracties aan bod komen. Tenslotte formuleert de raad een conclusie waarbij 
bepaald wordt welk gevolg er aan de voorstellen of vragen gegeven wordt en hoe dat wordt 

bekendgemaakt. 

6.3. Adviesraden 

Artikel 60. 

De adviesraad wordt ingelicht door het College van Burgemeester en Schepenen wanneer één of 
meerdere agendapunten van de gemeenteraad de adviesraad aanbelangen. 

De adviesraad heeft het recht om op eigen initiatief over alle aangelegenheden, waar de belangen van 

de doelgroep en/of beleidsdomein in het geding zijn, een advies uit te brengen aan het lokaal bestuur. 
De bespreking van dit advies wordt geagendeerd op de eerstvolgende zitting van de bevoegde 

raadscommissie. Het advies wordt meegestuurd met de agenda. De raadscommissie neemt kennis van 
dit advies en bespreekt. De bevoegde schepen licht toe, kadert het en doet een voorstel van 

antwoord. In voorkomend geval agendeert de raadscommissie het punt op de gemeenteraad bij wijze 

van een aanvullend punt. Samen met het verslag van de raadscommissie en de aanvullende punten 
wordt het voorstel van antwoord aan alle raadsleden overgemaakt. Tijdens de gemeenteraadszitting 

zelf wordt het advies behandeld als een aanvullend punt, zoals een voorstel of vraag van een raadslid. 

 

6.4. Kortrijk Spreekt – spreekrechtronde 

Artikel 61. 

Een half uur voorafgaand aan de zitting van elke gemeenteraad wordt een spreekrechtronde 

georganiseerd voor de inwoners van Kortrijk. Deze spreekrechtronde maakt geen deel uit van de 
formele agenda van de gemeenteraad. 

De procedure daartoe maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing. 
 

De beslissing over de ontvankelijkheid en de agendering van de vragen ingediend in het kader van 

deze spreekrechtronde behoort toe aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Uiterlijk drie dagen voor de gemeenteraad worden de fractieleiders op de hoogte gebracht van alle 

ingediende vragen en de beslissing daaromtrent van de voorzitter. 

Tijdens de spreekrechtronde zelf worden de vragen beantwoord door de leden van het college van 

burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens 
de spreekrechtronde. 

De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de handhaving 
van de orde. Inzake de ordehandhaving tijdens de spreekrechtronde zijn de relevante bepalingen van 

het gemeentedecreet en dit huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van toepassing. 

Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het college van 
burgemeester en schepenen en de reacties van de politieke fracties, door de stadsdiensten op de 
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website van de stad gepubliceerd op een specifieke pagina of een daartoe bestemd forum. De 
politieke fracties geven daartoe hun eventuele reacties door aan Communicatie en Recht. Ook de 

inwoners kunnen hun visie op de onderwerpen posten. 

 

7. Ondertekening van uitgaande stukken 
 

 

Artikel 62 

De ondertekeningsdelegatie voor stukken die uitgaan van de stad worden vastgestelde conform 
navolgende principes en overeenkomstig het overzichtsschema, gevoegd in bijlage. 

 
De gehanteerde principes zijn: 

1. de burgemeester en de secretaris delegeren allebei respectievelijk aan de bevoegde schepen en de 
bevoegde directeur of ambtenaar 

2. door de delegatie willen we de afstand tussen diegene die verantwoordelijk is voor en 

verantwoording kan afleggen over de inhoud van de brief beperken. Voorbeelden zijn briefwisseling 
n.a.v lijstbeslissingen, dossierstukken voor vergunningsaanvragen, briefwisseling i.h.k.v. de wetgeving 

overheidsopdrachten of verzekeringen, overeenkomsten, hinderattesten,... 
3. we passen het 2-ogenprincipe toe.  

 

Volgende documenten worden niet gedelegeerd : 
- reglementen en verordeningen van college en gemeenteraad, bekendmakingen, briefwisseling aan 

de hogere overheid, "gevoelige" briefwisseling, briefwisseling met een collegiaal standpunt over een 
beleidskwestie die niet uitsluitend behoort tot het bevoegdheidsdomein van één schepen, beslissingen 

en akten van de gemeenteraad (cfr. kader 1 en 4 van het overzichtsschema) 
- stukken met een substantiële impact of belang voor de bestemmelingen 

- stukken met een substantiële impact of belang voor de stad." 

 

67/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



68/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Rudolf Scherpereel

Werk, Economie, Leren en Toerisme
14 2018_GR_00025 Europese projecten - ESF project 't Werkt2 - 

projectovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
In het kader van het operationaal programma ESF Vlaanderen 2014 - 2020, oproep 405, diende de 
stad Kortrijk het project 't Werkt2 in.  Dit project werd door het ESF-managementcomité goedgekeurd 
op 28 september 2017.

Deze nota regelt de goedkeuring van de projectovereenkomst tussen de managementautoriteit van 
ESF Vlaanderen en de stad Kortrijk en de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de 
lokale partners die samen met de stad het project zullen realiseren. 

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 22 mei 2017  verklaarde het college zich akkoord om het project 't Werkt2 binnen het 
ESF programma oproep 405, begeleiding maatschappelijke kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel 
in te dienen. Het project werd goedgekeurd op 28 september 2017.  Het project loopt van 1 januari 
2018 tot en met 31 december 2019.

Met dit project bevordert de stad Kortrijk samen met OCMW Kortrijk, CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
Mentor, VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering, CVO Miras-3 Hofsteden en 
werkgeversorganisaties en opleidingsfondsen (maatwerkbedrijven, VFU, Constructiv, Vorm DC, 
COBOT en PlastiQ) de integratie van allochtone werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden 
van allochtone origine die op vandaag niet bereikt of begeleid kunnen worden naar werk via 
bestaande kanalen, vormen de doelgroep. Door bepaalde aspecten zoals taal, origine, 
laaggeschooldheid, ontbrekend netwerk en discriminatie vinden ze op vandaag moeilijk aansluiting 
met de arbeidsmarkt. Bedrijven uit de regio, actief in de speerpuntsectoren, kampen met openstaande 
vacatures die zeer moeilijk ingevuld raken. Met aangepaste methodieken worden kandidaten 
gedetecteerd en opgezocht. Via actieve begeleiding wordt een basisattitude naar werk gevormd. Op 
maat van elk individu wordt vervolgens ingezet op opleiding, stage, Nederlandse les, ... om de opstap 
naar werk te faciliteren. Streefdoel is effectieve tewerkstelling met opvolging op de werkvloer en 
empowerment als werkzoekende.   

 

Argumentatie
Het project kadert in PNK

Engagement 3:

 Een stad die onderneemt en deelt: het ontwikkelen van partnerschappen binnen de sociale 
pijler met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te 
stimuleren. Dit project verzamelt de expertise van OCMW, VDAB, CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
Agentschap Integratie en Inburgering en stad Kortrijk in de problematiek van de moeilijke 
doorstroom van allochtone werkzoekenden richting arbeidsmarkt.
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 Een stad die mensen activeert en zelf op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de noden 
in een veranderende samenleving. We geven mensen en instellingen verantwoordelijkheid 
en moedigen hen aan om met de stad te bouwen aan een samenhangend lokaal sociaal 
beleid.

Engagement 8:

 de stad zet in op inclusie, we willen alle groepen uit de samenleving betrekken op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten.

Bij de opstart van het project dient een projectovereenkomst afgesloten te worden tussen de 
managementautoriteit van ESF Vlaanderen en de projectleider stad Kortrijk, en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de verschillende partners. 

Het totale budget van het project bedraagt €332.025,01. Het subsidiëringspercentage is 80%.

 

 

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum ontvangen

Financiële informatie
visum per mail - opgenomen als bijlage

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. | 
Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Besluit
Punt 1
De projectovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst die de implementatie van het  project 't 
Werkt2 binnen het ESF programma oproep 405, begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen 
Vlaanderen en Brussel, regelen, goed te keuren zoals opgenomen als bijlage. 

Punt 2
In te stemmen met de betaalbaarstelling op 15/01/2018 van de toelage aan project 't Werkt2 p.a. 
Mentor vzw, ondernemingsnummer 0472 751 175 op rekeningnummer BE47 0013 4545 6280  ten 
bedrage van €30.447,62

Punt 3
In te stemmen met de betaalbaarstelling op 15/01/2018 van de toelage aan project2 't Werkt p.a. 
CAW Zuid-West-Vlaanderen, ondernemeringsnummer 0464275949 op rekeningnummer BE11 3850 
59643848 met vermelding 't Werkt2, ten bedrage van €26.153,00

Bijlagen
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- 't Werkt 2 projectovereenkomst.pdf
- visum_20171213152447.pdf
- 't Werkt 2 samenwerkingsovereenkomst.pdf
- 't Werkt 2 goedgekeurd projectvoorstel.pdf
- 405_begel_kwetsb_groepen_vl_en_br_oproepfiche (4).pdf
- 405_begeleiding_kwetsbare_groepen_vlaanderen_en_brussel_inhoudelijke_vragen_projectvoo

rstel (3).docx
- 405_faq_2.docx
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Oproep 405, Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel 

Projectnummer 7302 

Stadhuis Kortrijk 

 

 

TUSSEN: 

 

1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE, afdeling ESF, met zetel te 

Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel  

 

Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Louis Vervloet, managementautoriteit van 

ESF Vlaanderen, 

 

Hierna genoemd  ‘afdeling ESF’ 

 

 

2. De Promotor: 

 

Stadhuis Kortrijk , Grote Markt(Kor) 54, 8500 Kortrijk, identificatienummer 3234, 

ondernemingsnummer 0207494678, vestigingsnummer 2161885520. 

 

Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren  Vincent Van Quickenborne en Yves 

Vanneste, in  hun respectievelijke hoedanigheden van burgemeester en waarnemend 

stadssecretaris/ ESForganisatieverantwoordelijke,  

 

Met IBAN/Rekeningnummer: BE43091000230001  

 

Hierna genoemd “de Promotor” 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

1. Definities 

Voor de toepassing en de uitvoering van deze Projectovereenkomst en de bijlagen hierbij worden de 

volgende begrippen gebruikt, zoals hierna gedefinieerd: 
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1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE, afdeling ESF: de entiteit 

die optreedt als rechtsopvolger van het ESF-Agentschap. 

2. Promotor: de Promotor of de entiteit die optreedt als rechtsopvolger van de Promotor. 

3. Partijen:  de afdeling ESF en de Promotor gezamenlijk aangeduid; 

4. Projectovereenkomst: deze overeenkomst alsmede de hierbij opgenomen bijlagen die er 

integrerend deel van uitmaken;  

5. ESF-project: de uitvoering van het ESF-project ‘'t Werkt2’ met projectnummer 7302 dat 

ressorteert onder de oproep Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en 

Brussel, met oproepnummer 405 , hierna “het ESF-project”. Met ESF-project wordt bedoeld 

het project gesubsidieerd met middelen beheerd door de  afdeling ESF.  

6. Oproepfiche: het document waarin de nadere inhoudelijke, financiële en andere modaliteiten 

van het ESF-project wordt verduidelijkt en dat gevoegd is als Bijlage 1. 

7. Algemene voorwaarden: het document waarin de algemene voorwaarden van het ESF-

project worden verduidelijkt en dat gevoegd is als Bijlage 3. 

8. Partner: de entiteit waarmee een Partnerschapsovereenkomst is gesloten m.o.o. de 

samenwerking tussen de Promotor en de Partner ter uitvoering van het ESF-project of de 

entiteit die optreedt als rechtsopvolger van de entiteit waarmee een 

Partnerschapsovereenkomst werd gesloten. 

9. Partnerschapsovereenkomst: het document waarin de samenwerking tussen de Promotor en 

één of meerdere Partners wordt vastgelegd in een Partnerschapsovereenkomst en dat gevoegd 

is als Bijlage 5.  

10. Veelgestelde vragen (FAQ) : het document dat een on going aanvulling vormt op de 

oproepverplichtingen, waarbij het deze eenzijdig nader duidt en praktisch verklaart en dat 

gevoegd is als Bijlage 2   

11. Mijn loopbaan voor Partners (MLP): het IT systeem van de VDAB waarin promotoren en 

partners klantendossiers raadplegen en aanvullen met eigen acties.  

 

2. Voorwerp van de Projectovereenkomst 

De Projectovereenkomst definieert het ruimere kader waarbinnen de Partijen met elkaar zullen 

samenwerken en legt de voorwaarden vast ter realisatie van het ESF-Project.  

De inhoud van het ESF-project kan als volgt worden omschreven: Met dit project bevordert de stad 

Kortrijk samen met CAW Zuid-West-Vlaanderen, Mentor, VDAB, Agentschap Integratie en 

Inburgering, CVO Miras-3 Hofsteden en werkgeversorganisaties en opleidingsfondsen 

(maatwerkbedrijven, VFU,  Constructiv, Vorm DC, COBOT en PlastiQ) de integratie van allochtone 

werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden van allochtone origine die op vandaag niet bereikt 

of begeleid kunnen worden naar werk via bestaande kanalen, vormen de doelgroep. Door bepaalde 

aspecten zoals taal, origine, laaggeschooldheid, ontbrekend netwerk en discriminatie vinden ze op 

vandaag moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt. Bedrijven uit de regio, actief in de 

speerpuntsectoren, kampen met openstaande vacatures die zeer moeilijk ingevuld raken. Met 

aangepaste methodieken worden kandidaten gedetecteerd en opgezocht. Via actieve begeleiding wordt 
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een basisattitude naar werk gevormd. Op maat van elk individu wordt vervolgens ingezet op opleiding, 

stage, Nederlandse les, ... om de opstap naar werk te faciliteren. Streefdoel is effectieve tewerkstelling 

met opvolging op de werkvloer en empowerment als werkzoekende.     

 

met volgende resultaten 

Het projectvoorstel dient in voor de begeleiding van 160 deelnemers. Het door u aangevraagde en 
goedgekeurde budget stemt overeen met de uitvoering van 160 begeleidingen. Het bereik zal op 
maandelijkse basis gemonitord worden via de MLP-tabellen. Bij het niet behalen van de 
vooropgestelde aantallen, zal aan de promotor de kans geboden worden dit te motiveren aan ESF 
Vlaanderen.  
  
De bijzondere acties en/of geïntegreerde trajecten resulteren in zoeken naar werk, volgen van een 
opleiding, behalen van een kwalificatie of aan het werk gaan. De trajecten kunnen na warme overdracht 
ook resulteren in een andere aangepaste begeleiding. Het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 
2014-2020 streeft bij deze investeringsprioriteit naar een minimaal resultaat van 15%. 

  
Als dusdanig past het project onder prioriteit 3 Sociale Inclusie & Armoedebestrijding van het 

operationeel Programma, Investeringsprioriteit 9i : “de actieve integratie, mede met het oog op de 

bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid 

3. Kernverplichtingen van de partijen 

De afdeling ESF moet de ESF-steun en/of andere door de afdeling ESF beheerde programmamiddelen 

overeenkomstig de Projectovereenkomst betalen aan de Promotor.  

De Promotor moet het goedgekeurde ESF-project volledig uitvoeren en hierover rapporteren aan de 

afdeling ESF overeenkomstig de Projectovereenkomst. De Promotor coördineert alle projectactiviteiten 

en is verantwoordelijk voor het management, de inhoud en de financiële afwikkeling van het ESF-

project. De Promotor staat in voor het naleven en implementeren van alle bepalingen van de 

Projectovereenkomst. 

 

4. Omvang van de ESF-steun en andere door de afdeling ESF beheerde programmamiddelen 

 Euro 

Standaardkosten 237.160,72 

--- 0,00 

Vaste/forfaitaire percentages 94.864,29 

Vaste/forfaitaire bedragen 0,00 

Personeelskosten 0,00 

Kosten deelnemers 0,00 

Werkingskosten 0,00 

Indirecte kosten 0,00 

Transnationale kosten 0,00 

Overheidsopdrachten 0,00 
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Totale subsidiabele bedragen  332.025,01 

 ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding  132.810,00 40,00% 

 Vlaams Cofinancieringsfonds - -- 132.810,00 40,00% 

 Andere publieke cofinancieringsbronnen - -- 66.405,01 20,00% 

   

Totale financiering zonder ontvangsten 332.025,01 100,00% 

Totale financiering 332.025,01  

 

Het totale subsidiabele bedrag wordt geraamd op 332.025,01 euro. 

Na vermindering met eventuele ontvangsten (ten bedrage van 0,00 euro) worden de resterende 

bedragen van 332.025,01 (1) euro als volgt gefinancierd: 

 

1. Maximaal 40,00% ESF ten bedrage van 132.810,00 euro 

2. Maximaal 40,00% VCF ten bedrage van 132.810,00 euro 

3. Minimaal 20,00% overige middelen (private, publieke of andere middelen) 

  

Het principieel toekennen van middelen verleent geen recht op uitbetaling.  

Uitbetaling kan pas na vaststelling van het reëel en/of relevant karakter van de kosten waarvoor de 

financiële middelen werden aangevraagd en voor zover de Europese dan wel Vlaamse middelen 

beschikbaar zijn voor de afdeling ESF en voor zover alle auditniveaus hun controles hebben 

uitgevoerd.. De afdeling ESF kan in dit verband steeds overgaan tot het niet of slechts deels uitbetalen 

van de aangevraagde middelen. 

 

 

Op basis van de beoordeling van het dossier, werd vastgesteld dat deze subsidie aan de 

staatssteunregels op grond van volgende kwalificatie voldoet/zal voldoen:  

 

Deze steun wordt toegekend op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2015 
betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de regionale Ontwikkeling en 
het Europees Sociaal Fonds.   

  
De managementautoriteit acht de steun verenigbaar met het Besluit van de Commissie van 20 
december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, 
verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen  
  
Dit wil zeggen dat de dienst die in het project wordt uitgevoerd een dienst van algemeen economisch 
belang is. Hieronder vindt u een samenvatting van de dienst, meer gedetailleerd vindt u de beschrijving 
onder punt 1.3. van de oproep: 
De dienst is het verstrekken van begeleiding voor personen uit maatschappelijk kwetsbare groepen en 
mensen in armoede. 
De verleende steun, berekend zoals in punt 3.2. van deze oproep bepaald, voor deze dienst is een 

compensatie in de zin van artikel 5 van het DAEB besluit. Hieruit volgt dat binnen het project geen 

enkele andere financiering kan ontvangen worden dan de financiering die wordt goedgekeurd voor het 
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project, dat enkel de geregistreerde prestaties uitbetaald worden. Dit zal ook gecontroleerd worden in 

de controles die ESF uitvoert op de projecten.          

5. Bijlagen 

1. Oproepfiche  

 

2. Veelgestelde vragen (FAQ) 

 

3. Algemene voorwaarden 

 

4. ESF-Project (projectvoorstel inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van de 

goedkeuringsprocedure) 

 

5. Overeenkomst(en) tussen partners 

 

In geval van tegenstrijdigheid van één van de bijlagen met clausules van het voorliggend document, 

hebben de clausules van dit document voorrang op de clausules van de bijlage.  

 

In geval van tegenstrijdigheid van één van de bijlagen met een andere bijlage, heeft de hoger 

gerangschikte bijlage voorrang op de lager gerangschikte bijlage.  
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BIJLAGE 3 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1. DEFINITIES  

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gelden voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en de 

uitvoering ervan de definities vermeld in de Projectovereenkomst. 

 

Artikel 2. VOORWERP VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze Algemene Voorwaarden hebben als voorwerp de uitvoering van het ESF-project.  

De Promotor verbindt er zich toe om in het kader van de uitvoering van het ESF-project de nationale en 

regionale wetgeving, Europese verordeningen en verdragsbepalingen in verband met (1) de 

Structuurfondsen, in het algemeen, (2) het Europees Sociaal Fonds (hierna ESF), in het bijzonder, (3) 

de mededinging en (4) staatssteun, evenals alle andere, toepasselijke regelgeving na te leven, 

respectievelijk de afdeling ESF in staat te stellen deze na te leven (of te doen naleven) voor al wat het 

ESF-project betreft. 

Inzake staatssteun biedt het BVR van 25 september 2015, het procedurele kader. Indien er door het 

Europees Sociaal Fonds staatssteun in kader van de Europese groepsvrijstellingsverordening wordt 

toegekend, is dit in de EU-databank kennisgegeven met volgend SA-nummer SA.43191.   

 

 

Artikel 3. PARTNERS 

Artikel 3.1. Eén of meerdere Partners 

De Promotor kan voor de uitvoering van het ESF-project een beroep doen op één of meerdere Partners 

teneinde een partnerschap te vormen. De Promotor en Partner werken tijdelijk samen aan de uitvoering 

van het ESF-project.  

De Promotor vertegenwoordigt de Partner(s) ten opzichte van de afdeling ESF, de regionale en de 

Europese overheden. De afdeling ESF is enkel contractueel gebonden ten opzichte van de Promotor. 

De Promotor is juridisch verantwoordelijk voor de inhoudelijke, de administratieve en de financiële 

aspecten van het ESF-project, en dit voor alle Partners in het ESF-project en gedurende alle fasen van 

de uitvoering van het ESF-project. In de tussentijdse- en eindrapportering aan de afdeling ESF 

bevestigt de Promotor steeds de feitelijke juistheid van de vermelde gegevens. 

 

Artikel 3.2. Partnerschapsovereenkomst(en) 

De samenwerking tussen de Promotor en één of meerdere Partners werd vastgelegd in een 

Partnerschapsovereenkomst. 

De Partnerschapsovereenkomst(en) worden gevoegd bij de Projectovereenkomst en opgeladen in de 

ESF-applicatie. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te worden aanvaard als Partner(s) binnen het 

ESF-project. 

Indien meerdere Partners meewerken aan het ESF-project kan de Promotor een globale 

Partnerschapsovereenkomst sluiten voor meerdere of alle Partners gezamenlijk en/of één of meerdere 

afzonderlijke partnerschapsovereenkomst(en) sluiten met één of meerdere van de Partners.  
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Een Partnerschapsovereenkomstdient minstens de volgende gegevens te bevatten: 

- naam, adres, ondernemingsnummer en vestigingsnummer van de Partner(s) 

- een inhoudelijk luik met o.a. een projectplan, een beschrijving van de projectresultaten en/of 

producten, alsook een taakverdeling. 

- een financieel luik met o.a. een beschrijving van de subsidiabele bedragen en desgevallend de 

verdeling hiervan tussen de betrokken Partners onderling en de partners en de Promotor en de 

onderlinge verdeling van de financiële verantwoordelijkheden (onverminderd de 

eindverantwoordelijkheid van de Promotor conform art. 4.1). 

- datum van ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst 

- handtekeningen van de Promotor en de Partner(s). 

Facturatie van projectkosten tussen de Promotor en/of Partners is niet subsidiabel.  

Indien tijdens de uitvoering van het ESF-project, om welke reden dan ook, een einde komt aan het 

partnerschap moet de Promotor de afdeling ESF op de hoogte brengen van het voornemen daartoe 

zodra hij hier kennis van heeft.  De afdeling ESF is in geval van een einde aan het partnerschap 

gerechtigd om over te gaan tot tijdelijk of definitief stopzetten van de ESF-steun en/of andere door de 

afdeling ESF beheerde programmamiddelen. 

Nieuwe partnerschappen die ontstaan tijdens de uitvoering van een ESF-project moeten 

voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan ESF Vlaanderen. 

 

Artikel 4. ONDERAANNEMERS 

Indien de Oproepfiche dit niet verbiedt, kan de Promotor en of zijn Partner(s) eventueel een beroep 

doen op onderaannemers, die een deel van de uitvoering van het ESF-project op zich nemen en die hun 

prestaties factureren aan de Promotor en/of de Partner(s. De promotor en/of partners documenteren in 

dit geval dat er geen sprake is van belangenconflicten (at arm’s length principe).  

De afdeling ESF heeft geen enkele juridische band met en/of verplichtingen tegenover eventuele 

onderaannemers. 

De facturen die worden opgesteld door de onderaannemers moeten, onverminderd andere wettelijke 

voorschriften en verplichtingen, minstens de volgende gegevens vermelden: 

- de naam van de uitvoerder, 

- de omschrijving van de werkelijk geleverde prestaties, 

- de dagen waarop de prestaties werden geleverd, 

- de duur van de geleverde prestaties. 

 

Artikel 5. REGISTRATIE EN MIJN LOOPBAAN VOOR PARTNE RS (MLP) 

Het is de verantwoordelijkheid van de Promotor om het registratiesysteem zoals in voorkomend geval 

omschreven in de Oproepfiche en/of andere bijlage(n) te implementeren en de geleverde prestaties, de 

begeleidings- en opleidingsacties en/of het projectproces op een correcte wijze hierin te registreren en 

te verantwoorden. 

De staving dat een personeelslid intern personeel is, wordt voor elk van de betrokken personeelsleden 

gedocumenteerd in het archiefsysteem (vb. via uittreksels uit Dimona).  

77/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



Projectovereenkomst 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
8/15 

De Promotor verwerkt de registraties via Mijn Loopbaan voor Partners (MLP om de monitoring van 

het project mogelijk te maken). Het MLP op zich is geen bewijsvoering van een reguliere registratie, 

maar het resultaat van de verwerking van de brondocumenten.  

 

Artikel 6. DUUR VAN HET ESF-PROJECT 

Elk ESF-project heeft een aanvangs- en einddatum die worden aangeduid in de ESF-Applicatie. 

Indien het ESF-project niet binnen de 3 maanden na de in de Oproepfiche voorziene aanvangsdatum 

werd opgestart, kan de afdeling ESF één van de in artikel 17 opgesomde sancties opleggen. 

 

Artikel 7. COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT 

Artikel 7.1. Communicatie met de afdeling ESF 

Alle communicatie met de afdeling ESF, alsook alle communicatie op Vlaams niveau, wordt gevoerd 

in het Nederlands. 

 

Artikel 7.2. Publicitaire verplichtingen 

Bij alle door de Promotor genomen voorlichtings- en communicatiemaatregelen wordt duidelijk 

gemaakt dat voor de concrete actie steun is verleend uit het Europees Sociaal Fonds:  

a) door weergave van het embleem van de Europese Unie volgens de normen vanuit de Europese 

regelgeving, alsook het embleem van de Vlaamse Overheid. 

b) door vermelding van het Europees Sociaal Fonds waaruit steun voor de concrete actie wordt 

verleend.  

Tijdens de uitvoering van een concrete actie licht de Promotor het publiek voor over de ontvangen 

steun:  

a) door op zijn website, indien hij die heeft, een korte beschrijving van de concrete actie op te nemen, 

met inbegrip van het doel en de resultaten ervan, en daarbij de nadruk te leggen op de financiële steun 

door de Unie;  

b) door ten minste één affiche met informatie over het project (minimaal in A3-formaat) met 

vermelding van de steun door de Europese Unie op een voor het publiek goed zichtbare plek te hangen.  

 

De Promotor ziet erop toe dat de deelnemers aan de concrete actie van deze financiële steun op de 

hoogte zijn.  

 

In alle documenten, inclusief bewijzen van aanwezigheid of andere certificaten, betreffende die 

concrete actie wordt vermeld dat het project werd medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie 

en de Vlaamse Overheid. De Promotor verkrijgt enkel het recht om het ESF-logo/Vlaamse logo te 

gebruiken op de producten en zal zich onthouden van enig ander gebruik van deze logo’s.   

Het materiaal horende bij deze publicitaire verplichtingen, de toepassing van de controle ervan en de 

info over eventuele schrappingen naar aanleiding hiervan zijn terug te vinden op de ESF-website. 
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Artikel 8. FINANCIERING - OMVANG VAN DE ESF-STEUN 

Voor uitgaven die met ESF-middelen worden gefinancierd mag geen bijstand uit andere bronnen 

worden verleend. Dubbelfinanciering kan niet.  

De definitieve omvang van de ESF-steun wordt berekend zoals bepaald in de Oproepfiche zonder dat 

hierbij het steunbedrag en de additionaliteitspercentages vermeld in de Projectovereenkomst kan 

worden overschreden. De Promotor verbindt er zich toe  

− het ESF-project kwaliteitsvol uit te voeren; 

− de ESF-steun slechts aan te wenden na uitputting van de andere financieringsbronnen van 

het ESF-project. 

Indien tijdens de uitvoering van het ESF-project blijkt dat de subsidiabele bedragen voor gerealiseerde 

en goedgekeurde acties minder bedragen dan vooropgesteld in het voorstel van ESF-project,, kan de 

afdeling ESF  de bedragen van ESF-steun en de andere financieringsbronnen verminderen, al dan niet 

via een terugvordering. 

De goedkeuring van het ESF-project en betaling van voorschotten doen geen rechten ontstaan in 

hoofde van de Promotor en de Partners op de goedgekeurde subsidiebedragen. 

Het ontvangen van voorschotten is onderworpen aan de modaliteiten bepaald in de Oproepfiche. 

 

Artikel 9. RAPPORTERINGEN 

9.1 Doelstelling en inhoud 

De Promotor rapporteert volgens de modaliteiten voorzien in dit artikel en in de Oproepfiche.  

Op basis van rapporteringen, en desgevallend na uitvoering van administratieve verificaties en/of 

controles ter plaatse door de afdeling ESF en/of de andere bevoegde controle-instanties, worden de 

ESF-steun en/of andere door de afdeling ESF beheerde programmamiddelen uitbetaald of 

teruggevorderd. 

De rapportering bevat een inhoudelijk luik en een financieel luik, zoals ook nader verduidelijkt in de 

Oproepfiche: 

- Het inhoudelijk luik omvat de nodige bewijzen dat het ESF-project verliep conform de in de 

Projectovereenkomst opgenomen beschrijving van het ESF-project. Mocht de Promotor, om 

welke reden dan ook, zijn afgeweken van de hiervoor vermelde beschrijving, moet hij deze 

afwijkingen in dit luik van het rapport omstandig toelichten en motiveren. 

- Het financiële luik beschrijft, conform de financiële criteria zoals opgenomen in de 

Oproepfiche, alle subsidiabele bedragen en overeenstemmende financiering gedurende de 

projectperiode waarover wordt gerapporteerd.  

 

9.2 Verantwoordelijkheden Promotor 

De Promotor verzamelt, controleert, coördineert en organiseert de verwerking van alle informatie en 

bewijsstukken voor de rapporteringen en dit zowel voor het inhoudelijke als voor het financiële luik. 

Hij zorgt voor de rapporteringen binnen de termijnen vooropgesteld in het in de Oproepfiche 

opgenomen tijdschema. 
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De Promotor rapporteert over de uitvoering van het ESF-project door zijn organisatie en door de 

Partners en/of onderaannemers. De Promotor is hierbij verantwoordelijk voor de juistheid van de 

gegevens van de Partners en/of onderaannemers. 

Van de rapporteringsverplichting en –periodiciteit kan slechts afgeweken worden mits een 

voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afdeling ESF.  In voorkomend geval 

kan de afdeling ESF aan de Promotor de toestemming verlenen om een andere rapporteringperiodiciteit 

te hanteren.  

 

9.3 Rapporteringsbeslissingen 

De rapporteringen moeten alle relevante informatie bevatten zoals bepaald in dit artikel en de 

Oproepfiche. Eventuele bijkomende informatie die na de rapporteringen aan de afdeling ESF wordt 

overgemaakt, kan enkel leiden tot een nieuwe rapporteringsbeslissing na een uitdrukkelijke vraag voor 

bijkomende informatie door de afdeling ESF.  

Elke rapportering wordt gevolgd door een rapporteringsbeslissing van de afdeling ESF. Deze beslissing 

kan aanleiding geven tot terugvordering of het (geheel of gedeeltelijk) niet betalen van ESF-steun en/of 

andere door de afdeling ESF beheerde programmamiddelen. Elke beslissing gebeurt conform de 

toepasselijke regelgeving en rekening houdend met de inhoudelijke bepalingen en financiële criteria 

vermeld in de Oproepfiche. De uitbetaling van ESF-steun en andere door de afdeling ESF beheerde 

programmamiddelen geschiedt steeds onder voorbehoud van latere terugvordering ervan, indien de 

voorwaarden daartoe zouden vervuld zijn. Een geheel of gedeeltelijke terugvordering van ESF-steun 

en/of andere door de afdeling ESF beheerde programmamiddelen is ook mogelijk na de einddatum van 

het ESF-project. 

 

9.4 Procedure 

De afdeling ESF verstuurt, via de ESF-applicatie,  na beoordeling van de rapportering en/of controle 

een rapporteringsbeslissing naar de Promotor.  

Indien de Promotor tegen de rapporteringsbeslissing binnen de 15 kalenderdagen geen gemotiveerd 

bezwaar maakt bij de afdeling ESF via de ESF-applicatie, wordt hij geacht hiermee in te stemmen.  

Maakt de Promotor daarentegen tijdig, via de ESF-applicatie een gemotiveerd bezwaar tegen de 

rapporteringsbeslissing dan zal de afdeling ESF hierop, via de ESF-applicatie, haar oorspronkelijke 

rapporteringsbeslissing bevestigen of een nieuwe rapporteringbeslissing nemen. Bij deze beslissing zal 

de afdeling ESF enkel gehouden zijn rekening te houden met de in de rapporteringen begrepen 

informatie, en dus niet met naderhand door de Promotor aangeleverde informatie. 

Indien de Promotor tegen de bevestiging van de oorspronkelijke rapporteringsbeslissing of de nieuwe 

rapporteringbeslissing niet binnen de 15 kalenderdagen via de ESF-applicatie een gemotiveerd beroep 

aantekent bij de afdeling ESF dan wordt hij geacht in te stemmen met deze beslissing.  

Tekent de Promotor daarentegen tijdig, via de ESF-applicatie een gemotiveerd beroep aan tegen de 

bevestigde rapporteringsbeslissing of de nieuwe rapporteringbeslissing dan zal een 

geschillencommissie na de Promotor te hebben gehoord, hierop via de ESF-applicatie antwoorden door 

middel van een bevestiging van één van de voorgaande rapporteringsbeslissingen of een nieuwe 
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rapporteringsbeslissing. Bij deze beslissing zal de geschillencommissie enkel gehouden zijn rekening te 

houden met de in de rapporteringen begrepen informatie, en dus niet met naderhand door de Promotor 

aangeleverde informatie, tenzij deze uitdrukkelijk is opgevraagd door de afdeling ESF.  

 

Artikel 10. BOEKHOUDING 

De Promotor hanteert een voor het ESF-project afzonderlijk boekhoudsysteem of opteert voor een 

boekhoudkundige codering per ESF-project, conform de toepasselijke ESF-reglementering.  

 

Artikel 11. COACHING EN CONTROLE 

De Promotor werkt te goeder trouw mee aan de projectcoaching en de controles bij hem ter plaatse of 

bij een Partner of onderaannemer.  

De controles kunnen uitmonden in de in artikel 17 bedoelde sancties. 

 

Artikel 12. EVALUATIEONDERZOEKEN EN KWALITEITSAUDIT S 

Op éénvoudig verzoek van de afdeling ESF verleent de Promotor alle medewerking aan 

evaluatieonderzoeken en kwaliteitsaudits. 

 

Artikel 13. BEWAARPLICHT 

Teneinde de in artikel 11 hiervoor bedoelde controles mogelijk te maken organiseert de Promotor een 

overzichtelijk administratief dossierbeheer, dat zowel betrekking heeft op de Promotor zelf, als op de 

Partners en de onderaannemers die bij het ESF-project worden betrokken.  

De Promotor verbindt er zich toe op eenvoudig verzoek alle bewijsstukken over te maken en deze te 

bewaren overeenkomstig artikel 140 van de Verordening Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 

en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad.  

Alle bewijsstukken worden ook bewaard op de door de afdeling ESF ter beschikking gestelde digitale 

archiefruimte. 

 

Artikel 14. ESF-WEBSITE 

De Promotor verklaart zich akkoord met de opname van de goedgekeurde aanvraag van zijn ESF-

project, de Partners en de goedkeurde subsidiebedragen op de website van de afdeling ESF. Na de 

uitvoering van het project zullen de projectresultaten en producten eveneens op deze website worden 

gepubliceerd.  

 

Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM  

Op de Producten moet het ESF-logo/ Vlaamse logo steeds goed zichtbaar worden vermeld. 
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De Promotor verleent hierbij aan de afdeling ESF het recht om de producten te exploiteren, in welke 

vorm en/of op welke wijze heden of in de toekomst bekend en zulks uitsluitend ter beoordeling van de 

afdeling ESF.  

De Promotor erkent dat de afdeling ESF beschikt over het recht van mededeling van de producten aan 

het publiek volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip van maar niet beperkt tot publicaties of elke 

andere vorm van communicatie, zoals persconferenties, seminaries, het oprichten van netwerken of 

elke andere vorm van disseminatie door de afdeling ESF geschikt bevonden. Dit recht van mededeling 

wordt voor de volledige duur van dit recht overgedragen. 

De vergoeding voor de in dit artikel bepaalde rechten is volledig begrepen in de ESF-steun, zoals 

bedongen in de projectovereenkomst. 

De Promotor verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen inbreuk te plegen op enig intellectueel 

eigendomsrecht van derden of enig ander recht dat derden zouden kunnen laten gelden, en met name 

geen enkel element te gebruiken waarop een derde auteursrechten of andere rechten kan laten gelden, 

en indien de Promotor dit toch zou doen, vrijwaart de promotor de afdeling ESF hiertegen. Indien er 

sprake is van een aanspraak van een derde ter zake van inbreuk op bepaalde intellectuele 

eigendomsrechten verplicht de promotor zich ertoe, op zijn kosten, onmiddellijk alle maatregelen te 

treffen om identieke en/of gelijkaardige intellectuele eigendomsrechten te verzekeren. 

De Promotor waarborgt dat hij houder is van alle (intellectuele) rechten en dat hij de nodige 

contractuele afspraken heeft gemaakt opdat hij beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten, die 

personen die in opdracht van de promotor, in dienstverband of op iedere andere wijze hebben 

meegewerkt aan de uitvoering van de projectovereenkomst zouden kunnen laten gelden. 

De Promotor waarborgt dat de personen die in opdracht van de Promotor, in dienstverband of op iedere 

andere wijze hebben meegewerkt aan het ESF-project, hun moreel recht van naamsvermelding, het 

recht om het werk bekend te maken en het recht van integriteit niet zullen uitoefenen op een wijze die 

de belangen van de afdeling ESF schaden, kunnen schaden of zouden kunnen schaden.  

 

Artikel 16. SANCTIES  

Indien de Promotor één of meerdere bepalingen van de Projectovereenkomst, m.i.v. de bijlagen daarbij, 

en/of de op de ESF-projecten toepasselijke regelgeving niet naleeft, kan de afdeling ESF, rekening 

houdend met de aard en de ernst van de vastgestelde schending, één of meerdere van de volgende 

sancties opleggen: 

- het tijdelijk of definitief stopzetten van de ESF-steun en/of andere door de  afdeling ESF 

beheerde programmamiddelen; 

- het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de ESF-steun en/of andere door de afdeling ESF 

beheerde programmamiddelen;  

- het uitsluiten van de ESF-steun en/of andere door de afdeling ESF beheerde 

programmamiddelen voor een welbepaalde periode. 

In de volgende situaties kan de afdeling ESF overgaan tot opschorting of gedeeltelijke of gehele 

terugvordering van reeds betaalde steun: 
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- Wanneer de Promotor de eindrapportering in de ESF-applicatie niet binnen een termijn van 20 

werkdagen na de voorziene indieningdatum heeft ingediend, tenzij de afdeling ESF een 

verlenging toestond van de indieningtermijn; of 

- Wanneer de Promotor de acties niet (geheel) uitvoert zoals overeengekomen; of 

- Wanneer de Promotor zijn andere verplichtingen onder deze Projectovereenkomst, waarvan 

deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, niet naleeft; of  

- In geval van financiële correcties die het ESF-project aanbelangen, conform de geldende 

regelgeving. 

Een geheel of gedeeltelijke terugvordering van ESF-steun en/of andere door deafdeling ESF beheerde 

programmamiddelen is ook mogelijk na de einddatum van het ESF-project. 

Onverminderd het recht om bedragen van de Promotor terug te vorderden, beschikt de afdeling ESF 

over het recht om, in de volgende situaties, uitbetaalde bedragen rechtstreeks terug te vorderen bij één 

of meerdere Partners:  

- Wanneer de Partner de acties niet (geheel) uitvoert zoals overeengekomen; of 

- Wanneer de Partner zijn andere verplichtingen onder deze Projectovereenkomst, of één van de 

bijlagen erbij, niet naleeft; of  

- In geval van financiële correcties die het ESF-project aanbelangen, conform de geldende 

regelgeving. 

De Promotor verbindt zich ertoe in haar contractuele relaties met de door haar aangestelde Partner(s) 

via een beding ten behoeve van de afdeling ESF te voorzien in een dergelijke 

terugvorderingsmogelijkheid voor de afdeling ESF.  

 

Artikel 17. INTERESTEN 

Indien de terugbetaling van de ESF-steun en/of andere door de afdeling ESF beheerde 

programmamiddelen niet gebeurt op de vooropgestelde datum, zijn er vanaf die datum, van rechtswege 

en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd aan de wettelijke interestvoet. 

 

Artikel 18. ONDERTEKENING 

De goedkeuring van het ESF-project gebeurde onder de opschortende voorwaarde dat de 

Projectovereenkomst wordt ondertekend door de gemandateerde Promotor en de afdeling ESF. 

 

Artikel 19. WIJZIGINGEN 

De Projectovereenkomst (m.i.v. de bijlagen erbij) kunnen tijdens de looptijd van het ESF-project 

worden gewijzigd of aangevuld door middel van addenda. Indien de afdeling ESF een dergelijk 

addendum wenst toe te voegen aan de Projectovereenkomst brengt zij de Promotor schriftelijk op de 

hoogte van haar intentie, alsook van de inhoud van het addendum. De Promotor heeft vervolgens 15 

kalenderdagen om hierop zijn opmerkingen te formuleren. Op basis van de eventuele opmerkingen van 

de Promotor zullen de partijen te goeder trouw trachten tot een consensus te komen. Laat de Promotor 

na om opmerkingen te formuleren binnen de hiervoor vermelde termijn dan wordt hij geacht in te 

stemmen met het addendum. 
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Elke door de Promotor gevraagde wijziging aan de inhoud van de Projectovereenkomst (o.m. inzake  

wijziging aan de projectperiode – verschuiving, verkorting of verlenging –, nieuw partnerschap of 

vroegtijdige beëindiging van het ESF-project) moet steeds voorafgaandelijk worden goedgekeurd door 

de afdeling ESF. De Promotor moet deze aanvraag voorafgaand richten op het e-mailadres 

http://kik.esf-agentschap.be/contactform/contact met vermelding van de projectbeheerder. De afdeling 

ESF beschikt over een termijn van één maand na ontvangst van de e-mail om de aanvraag goed of af te 

keuren. Bij gebreke aan een antwoord binnen deze termijn van één maand, wordt de aanvraag geacht 

stilzwijgend te zijn afgewezen.]. Wijzigingen worden door de afdeling ESF steeds opgenomen in de 

applicatie. Elke wijziging van het ESF-project kan een herziening van de toegewezen ESF-steun en/of 

andere door de afdeling ESF beheerde programmamiddelen tot gevolg hebben. 

 

Art. 20. ONDEELBAARHEID VAN DE PROJECTOVEREENKOMST EN NIETIGHEDEN 

De Projectovereenkomst, met inbegrip van de bijlagen die er deel van uitmaken, is één en ondeelbaar.  

De nietigheid van een bepaling in deze Projectovereenkomst, met inbegrip van de bijlagen die er deel 

van uitmaken, zal geenszins de nietigheid van de overige bepalingen van deze Projectovereenkomst of 

van de Projectovereenkomst zelf met zich meebrengen. Partijen zullen zich, in voorkomend geval, 

inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een 

praktisch en economisch gelijkaardig resultaat. 

 

Artikel 21. TOEPASSELIJK RECHT 

Op de Projectovereenkomst en de bijlagen die er deel van uitmaken is het Belgisch recht van 

toepassing. 

Artikel 22. BEVOEGDE RECHTBANK 

Ieder geschil tussen partijen op grond van of in verband met de Projectovereenkomst, m.i.v. de hiervan 

deel uitmakende bijlagen, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige kamers van 

het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

De Promotor verklaart kennis te hebben genomen van de Projectovereenkomst en alle bijlagen en de 

inhoud ervan te aanvaarden. 

 

Opgesteld op 16/10/2017 te Brussel in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben 

ontvangen. 

 

Voor de Promotor Voor de afdeling ESF 

 De heer  Vincent Van Quickenborne, 

burgemeester 

De heer Yves Vanneste, waarnemend 

stadssecretaris & ESForganisatie-

verantwoordelijke promotor 

De heer Louis Vervloet, Managementautoriteit 

ESF Vlaanderen 
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Samenwerkingsovereenkomst tussen: 
Stadsbestuur Kortrijk, OCMW Kortrijk, CAW ZWVL, Men tor, VDAB, CVO MIRAS, 
CVO 3 Hofsteden, Agentschap Integratie en Inburgeri ng, VFU, PlastiQ, Cobot, 
Constructiv en Vorm DC naar aanleiding van het proj ect ’t WerKt. 
Deze overeenkomst regelt de samenwerking en ondersteuning door het stadsbestuur van Kortrijk, 

met het oog op samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk 

van de stad. 

Artikel 1: Wie 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 

1. Stadsbestuur van Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, Grote Markt 54 8500 Kortrijk, voor wie optreden :  

de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 

de heer Yves Vanneste, wnd. stadssecretaris,  

Verder benoemd als “ Stad Kortrijk”  

 

2. OCMW van Kortrijk, vertegenwoordigd door OCMW-voorzitter Philippe De Coene en door 

OCMW-secretaris Nathalie Desmet, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, 

Verder benoemd als “OCMW Kortrijk” 

 

3. Centrum Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen, met zetel te Beheerstraat 46, 

8500 Kortrijk, voor wie optreedt :                                                                                              

de heer Pascal Heytens, algemeen directeur                                                     

Verder benoemd als “CAW ZWVL” 

 

4. Mentor vzw, met zetel te Wandelweg 11A, 8500 Kortrijk, voor wie optreedt: 

De heer Piet Lareu, algemeen coördinator 

Verder benoemd als “Mentor vzw” 

 

5. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met zetel te Keizerslaan 

11, 1000 Brussel, voor wie optreden : 

de heer Robert DJeclercq, provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer VDAB; 

 verder benoemd als “VDAB” 

 

6. Het Agentschap Integratie &Inburgering, met zetel te Tour & Taxis - Havenlaan 86C – bus 

212, 1000 Brussel, voor wie optreden : 

Mevrouw Leen Steeland, regiomanager West-Vlaanderen 

 Verder benoemd als “AgII”; 

7. CVO MIRAS , met zetel te Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk, voor wie optreden: 

Mario Kelchtermans, CVO MIRAS 

Verder benoemd als CVO MIRAS 

 

8. CVO Drie Hofsteden, met zetel te Minister De Taeyelaan 13, 8500 Kortrijk, voor wie 

optreden: 

Mevrouw Natalie Verstaen, adjunct-directeur 3 Hofsteden 

Verder benoemd als CVO 3 Hofsteden 
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9. Het Vormingsfonds voor uitzendkrachten, met zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86c – bus 

302, 1000 Brussel, voor wie optreedt : 

de heer Vincent Vandenameele, directeur  

Verder benoemd als ‘VFU’ 

 

10. Vorm DC, Sectoraal vormingsfonds Dienstencheques, met zetel te Havenlaan 86c, 1000 

Brussel, voor wie optreden: 

Peter Van de Veire, directeur 

Verder benoemd als Vorm DC 

 

11. Sectoraal opleidingscentrum textiel Cobot vzw, met zetel te Poortakkerstraat 92, 9051 St. 

Denijs-Westrem, voor wie optreedt : 

De heer Michel Loncke, directeur 

Verder benoemd als ‘Cobot’ 

 

12. Vormingsfonds kunststofverwerkende nijverheid PlastIQ, met zetel te Auguste Reyerslaan 80, 

1030 Brussel, voor wie optreedt : 

De heer Vincent Mispelaere, directeur 

Verder benoemd als ‘PlastiQ 

 

13. Constructiv, met zetel te Koningsstraat 132/1, 1000 Brussel, voor wie optreedt: 

De heer Geert Ramaekers, directeur BoP Vlaanderen 

Verder benoemd als Constructiv 

 

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 

om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. De overeenkomst bepaalt wat 

verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 3). Daarnaast wordt de 

ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 

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

elementen van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK): 

Engagement 3 : een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald :   

• het ontwikkelen van partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale 

arbeidsmarkt om werkgelegenheid te stimuleren;  

• mensen sterker maken (empowerment) om hun eigen situatie te verbeteren en 

investeren in elk traject die mensen aan het werk kan helpen. 

Engagement 8 : een stad die verenigt en verbindt. Meer bepaald : 

• diversiteit is een kracht, alle groepen moeten betrokken worden op basis van gelijke rechten 

en plichten; 

• elke vorm van discriminatie ook op de tewerkstellingsmarkt moet aangepakt worden, de 

doorstroom van nieuwe Belgen op de arbeidsmarkt moet bevorderd worden. 

Opzet van de stad met deze samenwerkingsovereenkomst is om het project ’t WerKt verder te zetten 

en uit te breiden. ’t Werkt 2 geeft vorm aan een alternatieve en inclusieve aanpak die inzet op het 

terugdringen van werkloosheid bij werkzoekenden van allochtone afkomst. Expertise en netwerk van 

organisaties vertrouwd met de doelgroep worden via een begeleidingsmodel en trajectbegeleiders1 

                                                           
1 Verder afgekort tot TB 
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gekoppeld aan spelers op de arbeidsmarkt. De resultaten en bevindingen van het project worden 

teruggekoppeld naar lokale, regionale en gewestelijke overheid die de bevindingen kunnen 

meenemen in het beleid.  

Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisa tie van de doelstelling 

Verwachtingen en rol die de partners opnemen :  

1. Stad Kortrijk :  

• Voorzien van co-financiering en prefinanciering (naast ESF-middelen oproep 405 Begeleiding 

maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel ) om de detachering van een TB 

uit CAW ZWVL en een TB uit Mentor vzw naar de stad en ook operationele kosten 

(taalcoaching, organisatie kick off, stuurgroep … ) voor de loop van het project te bekostigen; 

• Inhoudelijk omkaderen en begeleiden van de TB’s vanuit Team Werk (Werkwinkel Kortrijk) 

en beschikbaar stellen van technische middelen (laptop, GSM, toegang tot werkmiddelen …);  

• Toeleiding van potentiële kandidaten (via Werk, Jonk, algemeen intern en extern netwerk) in 

samenwerking met OCMW waarbij de doorverwijzende begeleider betrokken blijft in de 

begeleiding van de werkzoekende naar evolutie/strategie & voorkomen/remediëren uitval; 

• Bijhouden van alle statistieken en vaststellingen betreffende de methodiek en de doelgroep 

en de aansluiting met de arbeidsmarkt gedurende het project. In eerste instantie in functie 

van het beleid t.a.v. deze doelgroep. Deze gegevens worden in een disseminatiemoment op 

het einde van het project; beschikbaar gesteld aan ESF en elke potentieel geïnteresseerde.  

• Organisatie van een kick-off moment  en disseminatie  bij het einde van het project; 

• Organisatie van/vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt 

samengebracht om project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen;  

 

2. OCMW Kortrijk: 

• Toeleiding van potentiële kandidaten 

• Beschikbaar stellen van lokaal/bureau voor een wekelijkse zitdag 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen;  

 

3. CAW ZWVL: 

• Detacheren van een personeelslid (1VTE) met ervaring aan Stad Kortrijk voor de projectduur 

in overleg met Team Werk en juridisch werkgeverschap opnemen voor deze persoon. 

Opstart (in de praktijk verderzetting van tewerkstelling binnen ’t werkt 1) vanaf 01/01/2017, 

tot einde project (minimum 31/12/2019); 

• Toeleiding van potentiële kandidaten (maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen, 

thuisloosheid volwassenen, Aktractie, inloopwerking, woonbegeleiding, financiële 

hulpverlening, jongeren- en jongvolwassenen onthaal JAC, algemeen onthaal  en algemeen 

netwerk) waarbij de doorverwijzende begeleider betrokken blijft in de begeleiding van de 

werkzoekende naar evolutie/strategie & voorkomen/remediëren uitval ; 

• Beschikbaar stellen van lokaal in geval een zitdag opportuun is; 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 
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• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen;  

 

4. Mentor vzw: 

• Detacheren van één of meerdere personeelslid/leden (1VTE) met ervaring aan Stad Kortrijk 

voor de projectduur in overleg met Team Werk en juridisch werkgeverschap opnemen voor 

deze perso(o)n(en). Opstart vanaf 01/01/2017, tot einde project (minimum 31/12/2019);  

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen;  

5. VDAB :  

• Bekendmaking project en bijhorend aanbod en stimuleren van toeleiding vanuit inburgering, 

werkwinkel/VDAB in het algemeen, cursisten Nederlands 

• Doorverwijzende/betrokken trajectbegeleider VDAB als sleutelfiguur gedurende het proces 

naar evolutie/strategie en voorkomen/remediëren van uitval; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment van het project najaar 2017 en 

disseminatie  bij het einde van het project; 

• Aanreiken van informatie/cijfers m.b.t. de doelgroep, de bestaande dienstverlening 

• Ter beschikking stellen van de tool beroepsverkennende stage en IBO bij elke klant die 

opstart in ’t werkt mits respecteren van de oorspronkelijke doelstelling van de 

tewerkstellingstool of opleidingsinstrument; 

• Inschakelen van bestaande overeenkomst m.b.t. inzetten job – en taalcoaching op de 

werkvloer tot minstens 31/12/2018. Indien er bij VDAB na 31/12/2018 nog middelen 

voorzien worden voor job – en taalcoaching, dan is VDAB bereid dit verder in te zetten 

binnen ’t werkt tot het einde van het project; 

• Opmaak schuldbevestigingsstaten naar Stad Kortrijk voor de opleg in taal – en jobcoaching;  

• Continuering van de huidige inbedding van een werkplaats in de werkwinkel van Kortrijk in 

de onmiddellijke nabijheid van de begeleider JONK! en OCMW Kortrijk, aansluiting op VDAB 

– netwerk, mogelijkheid tot registratie in MLP; 

• Administratieve opvolging van de intake in MLP i.f.v. controle afgebakende doelgroep; 

 

6. AgII :   

• Toeleiding vanuit het contactpunt inburgering. Deze toeleiding wordt ondersteund door een 

wekelijkse zitdag van de TB’s van ’t werkt. De TB’s ’t werkt kunnen indien nodig aansluiten op 

een teamvergadering van AgII. 

• De TB van AII is betrokken als sleutelfiguur gedurende het begeleidingsproces richting de 

arbeidsmarkt. Deze persoon bewaakt ook het inburgeringstraject (en opleiding Nederlands); 

• AgII kan in samenspraak met de werkgever op zoek gaan naar drempels in de organisatie die 

integratie op de werkvloer bemoeilijken, en de werkgever op weg helpen om deze drempels 

weg te werken.   

• Aanreiken van informatie m.b.t. de doelgroep en de bestaande dienstverlening; 
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• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment van het project najaar 2017 en 

disseminatie  bij het einde van het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

 

7. CVO MIRAS 

• Ter beschikking stellen van bestaande opleidingsmodules en taalstages op de werkvloer 

indien aangewezen voor kandidaten ’t werkt. TB ’t werkt stemt hier telkens over af met CVO. 

• Ter beschikking stellen van taalopleidingen op maat in voorbereiding van doorstroom op de 

arbeidsmarkt met specifieke inzet op Nederlands i.f.v. veiligheid op de werkvloer, technische 

communicatie en integratie op de werkvloer. Deze taalopleiding worden georganiseerd op 

vraag van de TB’s van ’t werkt (in afstemming met CVO), in de gebouwen van CVO in 

klassikale vorm. Opstart in overleg, maar richtinggevend binnen de 2 weken (rekening 

houdend met verlof) na de afstemming met de TB’s van ’t werkt. Deze klassen staan open 

voor kandidaten van ’t werkt, maar kunnen worden aangevuld met andere cursisten die op 

een gelijkaardig niveau zitten en dezelfde nood hebben. 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment van het project najaar 2017 en 

disseminatie  bij het einde van het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

8. CVO Drie Hofsteden: 

• Ter beschikking stellen van bestaande opleidingsmodules en taalstages op de werkvloer 

indien aangewezen voor kandidaten ’t werkt. TB ’t werkt stemt hier telkens over af met CVO. 

• Ter beschikking stellen van taalopleidingen op maat in voorbereiding van doorstroom op de 

arbeidsmarkt met specifieke inzet op Nederlands i.f.v. veiligheid op de werkvloer, technische 

communicatie en integratie op de werkvloer. Deze taalopleiding worden georganiseerd op 

vraag van de TB’s van ’t werkt (in afstemming met CVO), in de gebouwen van CVO in 

klassikale vorm. Opstart in overleg, maar richtinggevend binnen de 2 weken (rekening 

houdend met verlof) na de afstemming met de TB’s van ’t werkt. Deze klassen staan open 

voor kandidaten van ’t werkt, maar kunnen worden aangevuld met andere cursisten die op 

een gelijkaardig niveau zitten en dezelfde nood hebben. 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment van het project najaar 2017 en 

disseminatie  bij het einde van het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

8. VFU : 

• Via de sectorconsulent verspreiding van zaken en communicatie faciliteren tussen TB’s en 

uitzendkantoren; 

• Uitzendkantoren uitnodigen op sessies in de Werkwinkel, waar kan in gesprek gegaan 

worden met meerdere kandidaten van ’t werkt (= jobdates);  

• Blijven op zoek gaan naar nieuwe methodieken om de tewerkstellingskans van kandidaten ’t 

werkt te vergroten; 

• Organiseren van infosessies voor uitzendkrachten met gerichte info indien nodig; 

• Vacatures signaleren met geschikte profielen voor de klanten van ’t werkt; 
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• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

 

9. Vorm DC: 

• Verspreiding van info via de verantwoordelijke sectorconsulent. Faciliteren van 

communicatie tussen TB’s en dienstenchequebedrijven; 

• Uitnodigen van dienstenchequebedrijven op sessies in de Werkwinkel waar kan in gesprek 

gegaan worden met meerdere kandidaten van ’t werkt (= jobdates); 

• Blijven op zoek gaan naar nieuwe methodieken om de tewerkstellingskans van kandidaten ’t 

werkt te vergroten; 

• Organiseren van infosessies voor consulenten van dienstenchequebedrijven met gerichte 

info indien nodig; 

• Vacatures signaleren met geschikte profielen voor de klanten van ’t werkt; 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

 

10. COBOT: 

• Beschikbaar stellen van stage-, opleidings- en tewerkstellingsplaatsen in het geval ’t WerKt 

een geïnteresseerde klant heeft en jobcoaching in geval van opleiding en tewerkstelling; 

• Ondersteuning van CVO’s op vlak van specifieke vaktaal. 

• Beschikbaar stellen van Nederlands op de werkvloer via een sectorale tegemoetkoming, 

Nederlands wordt gegeven door VDAB aan groepen van minimum 5 mensen; 

• Overleg tussen de TB’s van ’t WerKt en de eigen medewerker faciliteren naar tijd & ruimte 

i.f.v. opvolging van de klant; 

• Faciliteren van concrete contacten, bedrijfsbezoeken en/of jobdates tussen TB’s, bedrijven 

en cliënten van ’t werkt 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

 

11. PlastiQ: 

• Beschikbaar stellen van stage-, opleidings- en tewerkstellingsplaatsen in het geval ’t WerKt 

een geïnteresseerde klant met passend profiel heeft; 

• Overleg tussen de TB’s van ’t WerKt en de eigen medewerker faciliteren naar tijd & ruimte 

i.f.v. opvolging van de klant; 

• Faciliteren van concrete contacten, bedrijfsbezoeken en/of jobdates tussen TB’s, bedrijven 

en cliënten van ’t werkt 
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• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

 

12.Constructiv: 

• Beschikbaar stellen van stage-, opleidings- en tewerkstellingsplaatsen in het geval ’t WerKt 

een geïnteresseerde klant met passend profiel heeft; 

• Beschikbaar stellen van jobcoaching (voor mensen die stage lopen, opleiding volgen en 

mensen die in het werk zitten) via de eigen medewerker; 

• Overleg tussen de TB’s van ’t WerKt en de eigen medewerker faciliteren naar tijd & ruimte 

i.f.v. opvolging van de klant; 

• Faciliteren van concrete contacten, bedrijfsbezoeken en/of jobdates tussen TB’s, bedrijven 

en cliënten van ’t werkt 

• Informeren over, begeleiden naar en toekennen van de sectorale voordelen (conform de 

geldende cao bouw, mogelijke tussenkomsten in opleidingskost, loonkost en/of premies) 

voor opleiding(en) van arbeiders ingeschreven onder PC124 (uitzondering: interimarbeiders) 

op vraag van de werkgever. Er wordt extra aandacht gegeven aan opleiding Nederlands. 

• Medewerking aan de organisatie van een kick-off moment en disseminatie  bij het einde van 

het project; 

• Vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om 

project permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen; 

 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door d e lokale overheid 

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in 

de periode van 01/01/2018 – 31/12/2019  

 

• een jaarlijkse toelage voorzien voor ’t Werkt p.a. CAW ZWVL van 52.306€ voor de detachering 

van een voltijds trajectbegeleider. Indien er gegronde redenen zijn om  de toelage  aan te passen, 

zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen 

wordt; 

• een jaarlijkse toelage voorzien voor ’t Werkt p.a. Mentor vzw van 60.895.23€ voor de detachering 

van een voltijds trajectbegeleider. Indien er gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, 

zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen 

wordt; 

• Een toelage te voorzien voor ’t Werkt p.a. VDAB voor de 5% kosten die gepaard gaan bij het 

eventueel inzetten van job- en taalcoaches (met een maximum van 10.000 € per jaar); ·  

• reguliere middelen voorzien met een maximum van 3500€/jaar voor operationele kosten die 

gepaard gaan met de bekendmaking, de disseminatie en algemene werking;   

 

Artikel 5: Rapportering 

De stuurgroep wordt minimaal 3 keer per jaar georganiseerd (indien de leden van de stuurgroep 

en/of de TB’s het nodig achten, worden er extra overlegmomenten ingelast) door de TB’s met als 

opzet de gerealiseerde werking, de evolutie, het aantal begeleidingen, algemene vaststellingen … te 

presenteren. Alle partners engageren zich om de stuurgroep bij te wonen en te voorzien van hun 

bevindingen en expertise.  
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Alle conclusies, aanbevelingen en cijfers worden gebundeld en op het einde van het project 

gepresenteerd aan het stadsbestuur.  

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten  

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage mits voldaan wordt aan de hoger gestelde voorwaarden 

als volgt uitbetalen: 

• De jaarlijkse toelage ’t Werkt p.a. Caw ZWVL zal in 2 schijven gestort worden op volgend 

rekeningnummer BE11 3850 5964 3848 op naam van: ‘CAW Zuid-West-Vlaanderen’ met als 

boodschap project ’t WerKt;  

Per 15 januari : 26.153€ 

Per 15 november : 26.153€ 

• De jaarlijkse toelage ’t Werkt p.a. Mentor vzw zal in 2 schijven gestort worden op volgend 

rekeningnummer BE47 0013 4545 6280 op naam van: ‘Mentor vzw’ met als boodschap project ’t 

Werkt. 

Per 15 januari : 30.447,6€ 

Per 15 november : 30.447,6€ 

 

• De jaarlijkse toelage ’t Werkt p.a. VDAB zal in verhouding tot de inschakeling van Nederlands op 

de werkvloer in 2 schijven gestort worden op naam van VDAB, op rekeningnummer  

BE 85375111736706 met referentie ’t Werkt Kortrijk VDAB WVL .  

Per 15 januari : met een maximum van 5.000€  

Per 15 november : met een maximum van 5.000€ 

 

Bij wijziging van het rekeningnummer meldt CAW ZWVL/Mentor vzw of  VDAB of dit onmiddellijk 

schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige 

overeenkomst.  

 

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsov ereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Nele Verhaeghe  

Voor OCMW: Angelique Declercq 

Voor Caw ZWVl : Wim Delabie 

Voor Mentor vzw: Veerle Decoo 

Voor CVO MIRAS: Karolien Dejaegere 

Voor CVO 3 Hofsteden: Natalie Verstaen 

Voor VDAB : Bart Pynket 

Voor AII : Fie Velghe/Purdey Van Heghe 

Voor VFU : Annick De Wulf 

Voor VormDC: Patricia D’hooge 

Voor Cobot : Hannelore Biebau 

Voor Plastiq : Marieke Veryser 

Voor Constructiv: Geert Ramaeckers 

 

Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 

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

De stad en de partners evalueren tweemaandelijks op de stuurgroep de uitvoering van het 

convenant. In onderling akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst 

bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 

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

probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze kiezen 

samen een negende lid. 

Artikel 9: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

• De convenant gaat in op 01 januari 2018 en eindigt uiterlijk op 31 december 2019. De 

samenwerking geldt dus voor maximum 24 maanden, maar het stuurgroep-overleg dient aan te 

tonen dat de contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting 

van de overeenkomst tot gevolg hebben.  

• Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken dan is dat mogelijk mits een 

opzeggingstermijn van 3 maanden. De overeenkomst eindigt dan na de opzeggingstermijn. Het 

stadsbestuur van Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval 

moet een evenredig deel van de toelage terugbetaald worden. 

• Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 

beoordelen op basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in 

overleg met de stuurgroep van ‘t WerKt. Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een 

eventueel nieuwe overeenkomst. 

 

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op … 

 

 

Namens het stadsbestuur 

De wnd. stadssecretaris       De burgemeester 

Yves Vanneste        Vincent Van Quickenborne 

 

 

 

 

Namens het OCMW 

OCMW – Voorzitter       OCMW-secretaris 

Philippe De Coene       Nathalie Desmet 
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Namens ’t Werkt  

 

Fons Leroy                         Pascal Heytens  

Gedelegeerd bestuurder                                      Algemeen directeur  

VDAB                              CAW Zuid-West-Vlaanderen 

                

 

Piet Lareu         Peter Van de Veire 

Mentor vzw         Directeur 

Algemeen coördinator        Vorm DC 

 

 

 

Leen Steeland      Vincent Vandenameele  

Regiomanager West-Vlaanderen      Directeur                                                  

Agentschap Integratie & Inburgering     VFU   

          

 

 

Michel Loncke                 Vincent Mispelaere  

Directeur                                                      Directeur  

Cobot vzw                                           PlastiQ 

 

 

 

Geert Ramaeckers 

Directeur BoP Vlaanderen 

Constructiv 
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15 - 2018_GR_00015 - Ongekwalificeerde Uitstroom - Samenwerkingsovereenkomst en uitbetaling toelage - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
Deze nota betreft :

 een samenwerkingsovereenkomst met vzw Oranjehuis wiens expertise wordt ingeschakeld om 
de lopende inspanningen in het opvangen en terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom in 
Kortrijk te continueren en op te drijven. Ongekwalificeerde uitstroom die vanuit elk mogelijk 
uitgangspunt (economisch/arbeidsmarkt,maatschappellijk,naar onderwijs en de jongere in 
kwestie) een problematiek is die vanuit een gedragen preventieve en curatieve aanpak met 
alle mogelijke relevante partners structurele aandacht en opvolging vereist. Deze 
samenwerkingsovereenkomst is gekoppeld aan de samenwerkingsovereenkomst van OCWM 
(bijlage) met Oranjehuis.

Deze samenwerkingsovereenkomst is de finalisering van een gefaseerde opbouw rond de 
problematiek door teams Werk, Welzijn en Onderwijs (werknaam WOW) die samen met een 
werkgroep van een 50tal experts uit onderwijs, werkgeverswereld en welzijn al 10 prioriteiten hebben 
bepaald en in werkgroepen een aantal uitgewerkt (beroependorp, bedrijvenrally, urbangames met 
jongeren, 2 jobbeurzen, studiedag ongekwalificeerde uitstroom). In november '17 werd een eerste 
samenwerking opgezet met Oranjehuis om in te werken op de materie (betaansreden, geschiedenis 
en opbouw van het project tot waar het nu staat, vastgelegde prioriteiten en kennismaking met de 
werkgroepen die de prioriteiten opvolgen), de afhandeling en evaluatie van de beroepenrally en 
initiatie van naamgeving/profilering/communicatieplan van het project.

 de uitbetaling van de toelage ifv deze samenwerkingsovereenkomst.   

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Intern

1.1 Plan Nieuw Kortrijk

Engagement 2 : een stad die verjongt en vergroent : De stad wil de verdere uitbouw van het 
onderwijs ondersteunen, met bijzondere aandacht naar kwaliteit-gelijke onderwijskansen-innovatieve 
en creatieve initiatieven. Voor het basis- en secundair onderwijs wordt een flankerend onderwijsbeleid 
gevoerd gericht op gelijke onderwijskansen voor iedereen. Specifieke aandacht naar kansengroepen 
met schoolachterstand om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en doorstroom naar hoger 
onderwijs of arbeidsmarkt te stimuleren

Engagement 3 : een stad die onderneemt en deelt : Binnen de sociale pijler ontwikkelen we 
partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te 
stimuleren. De gemeenschappelijke lijn in alle acties is empowerment, om mensen in de verschillende 
situatie waar ze zich in kunnen bevinden sterker te maken ook op de arbeidsmarkt.

1.2 Samenwerkingsovereenkomst Stad-OCMW-VDAB (bijlage)

Op de kruising van de domeinen Werk-Onderwijs-Welzijn zijn met het oog op een verbeterde 
aansluiting/doorstroom van de schoolbank naar de werkvloer, het vermijden en aanpakken van 
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knelpuntberoepen en het activeren van kansengroepen bijzondere inspanningen nodig. In eerste 
instantie is er in het licht van de vroegtijdige en/of ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs en 
de Vlaamse nota Vroegtijdig Schoolverlaten en de conceptnota Samen tegen Schooluitval een 
werkgroep opgestart vanuit de stad met alle betrokken partners uit het werkveld (VDAB en 
tenderpartners, CLB, onderwijs, werkgeversorganisaties, 
werkzoekendenorganisaties,welzijnsorganisaties en werkgevers) die in overleg op zoek wil gaan naar 
alternatieven voor het fenomeen ongekwalificeerde uitstroom. Najaar 15 worden de conclusies en 
voorstellen neergeschreven en concreet uitgewerkt.

1.3 Samenwerkingsovereenkomst OCMW-Oranjehuis (bijlage)

2. Extern

2.1 Vlaamse regering : Actieplan vroegtijdig schoolverlaten

Zowel op Vlaams (Pact 2020) als op Europees niveau (EU2020) werden er de voorbije jaren 
streefdoelen gesteld met betrekking tot het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De 
EU2020 doelstelling stelt een verlaging van het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot onder de 10% 
voorop. Vlaanderen is met Pact 2020 ambitieuzer en stelt het halveren van het percentage vroegtijdig 
schoolverlaters als één van de concrete doelstellingen voorop. Concreet betekent dit een daling in 
aantal vroegtijdige schoolverlaters van 8.6% (volgens de EAK-indicator) naar 4.3% tegen 2020.

Argumentatie
Deze nota betreft : 

 een samenwerkingsovereenkomst met vzw Oranjehuis wiens expertise wordt ingeschakeld om 
de lopende inspanningen in het opvangen en terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom in 
Kortrijk te continueren en op te drijven. Ongekwalificeerde uitstroom die vanuit elk mogelijk 
uitgangspunt (economisch/arbeidsmarkt,maatschappellijk,naar onderwijs en de jongere in 
kwestie) een problematiek is die vanuit een gedragen preventieve en curatieve aanpak met 
alle mogelijke relevante partners structurele aandacht en opvolging vereist.

Deze samenwerkingsovereenkomst is de finalisering van een gefaseerde opbouw rond de 
problematiek :

1. 2014-2017 

In 2014 werden de scholen lager en secundair onderwijs, CLB, VDAB en steden via het 'Actieplan 
Vroegtijdig Schoolverlaten' attent gemaakt op het stijgend aantal jongeren die de schoolbanken 
verlaten zonder diploma en de maatschappelijke/economische gevolgen van deze tendens : mismatch 
van de profielen en vacatures, stijgende (jeugd-)werkloosheid, arbeidskrapte, verminderde 
concurrentiepositie bedrijven en erkenning van onderwijsniveau, generatiearmoede, vergroten van 
sociale ongelijkheid. De stad werd hierin specifiek gevraagd om de inspanningen van de verschillende 
partners af te stemmen en te regisseren naar een plan van aanpak op stadsniveau. Vanuit deze 
oproep en na intern overleg tussen de teams Werk-Onderwijs-Welzijn, de betrokken teamcoaches en 
de respectievelijke schepenen verantwoordelijk voor de verschillende beleidsdomeinen werd een go 
gegeven om het werkveld uit te nodigen en te bevragen. Deze oproep kon op heel wat professionele 
bijval rekenen en was de start van WOW (voorlopige werktitel) waar overlegmomenten, actiegroepen, 
projecten en acties ontstonden waar experten (werkgevers, werkgeversorganisaties, 
begeleidingsdiensten werkzoekenden, CLB, onderwijs, welzijnsorganisaties, jongerenbegeleiding ...) 
vrijwillig tijd en werk in stoppen tot op heden. Er zijn werkgroepen inhoudelijk op lange termijn 
werkzaam betreffende portfolio's en databaken werkplekleren maar evengoed heel concreet en 
gericht. Gerealiseerd naast de werkgroepen :



98/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 urban games ontwikkeld en uitgevoerd waar een 100-tal jongeren op digitaal/fysisch pad 
gingen om hun ondernemingszin en kennis van wat na school te stimuleren;

 2 jobbeurzen georganiseerd met specifieke aandacht voor deze thematiek samen met Voka, 
Unizo, VDAB, AGO HR& Jobs waar 1100 werkzoekenden en 85 bedrijven met elkaar in contact 
werden gebracht;

 een studiedag (januari '17) met sprekers en werkgroepen over de verschillende facetten van 
ongekwalificeerde uitstroom waar een 120-tal mensen present tekenden;

 een beroependorp (april '17) i.s.m. met scholen, CLB, vzw beroepenhuis en de provincie waar 
800 leerlingen uit het 5e leerjaar via workshops hun talenten en interesses konden koppelen 
aan beroepen;

 een beroepenrally waar we volgende maand diezelfde 800 leerlingen in contacten brengen 
met verschillende beroepen op de effectieve werkvloer van een 50-tal bedrijven i.s.m. Voka, 
Unizo, OCWest, VDAB, CLB en de scholen.    

 2. November/december '17 : eerste samenwerkingsovereenkomst met Oranjehuis
 
In november '17 werd een eerste samenwerking opgezet met Oranjehuis om in te werken op de 
materie (betaansreden, geschiedenis en opbouw van het project tot waar het nu staat, vastgelegde 
prioriteiten en kennismaking met de werkgroepen die de prioriteiten opvolgen), de afhandeling en 
evaluatie van de beroepenrally en initiatie van naamgeving/profilering/communicatieplan van het 
project.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Op dit moment is budgetopmaak 18 al goedgekeurd door CBS en Gemeenteraad. 

Binnen dit budget zij volgende sleutels opgenomen om de samenwerking mogelijk te maken : 

2018/GBB-CBS/0550-00/6493000 BESTUUR/CBS/IE- GEEN : 10.000€

2018/GBB-CBS/0879-00/6492000 BESTUUR/CBS/IE- GEEN : 10.000€

Deze sleutels vormen de bijdrage van Werk en Onderwijs. De Bijdrage van Welzijn (OCWM) wordt 
geregeld via de samenwerkingsovereenkomst Oranjehuis in dit dossier in bijlage.

 

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verenigt en verbindt
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. | 
Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. | 
Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
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Nele Hofman
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de voorliggende samenwerkingsovereenkomst; hierbij opgenomen als formele 
bijlage, tussen Stad Kortrijk en Oranjehuis vzw met als voorwerp 'project ongekwalificeerde uitstroom' 
van 01/01/2018 tem 31/12/2019.

Bijlagen
- SWOwow2.docx
- Samenwerkingsovereenkomst oranjehuis.doc
- SOKVDABSTADOCMW (004).pdf
- actieplan_vroegtijdig_schoolverlaten.pdf
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Raadscommissie 2
Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
16 2018_GR_00020 Campus West - aanpassen tracé buurtweg nr. 

32 in functie van de verdere ontwikkeling van 
Campus West - Principiële goedkeuring

16 - 2018_GR_00020 - Campus West - aanpassen tracé buurtweg nr. 32 in functie van de verdere ontwikkeling van Campus West - Principiële goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Liesbeth Terryn

Beknopte samenvatting
Het bestaande tracé van de buurtweg nr. 32 is niet meer in gebruik. In functie van de geplande 
ontwikkeling van Campus West is het wenselijk om het bestaande tracé deels te schrappen en 
gedeeltelijk te verleggen in de richting van de toekomstige voetgangersonderdoorgang onder de 
sporen tussen Kortrijk Weide en Campus West. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Rekening houdend met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden van het realiseren van een nieuwe 
onderdoorgang onder de sporen tussen de gebieden Kortrijk Weide en Campus West, is het wenselijk 
dat het tracé van de buurtweg in dit projectgebied wordt aangepast. De UGent – die op korte termijn 
wenst te bouwen binnen het gebied Campus West – heeft een voorstel uitgewerkt voor de aanpassing 
en verbetering van het tragewegennetwerk. De Gemeenteraad is bevoegd om over dit voorstel te 
beraadslagen, om de aanpassing van het tracé voorlopig vast te stellen en om voorlopig in te 
stemmen met de voorgestelde wijziging. 

Argumentatie
Inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde tracéwijziging

Buurtweg 32 is doorheen de tijd grotendeels ontoegankelijk en onzichtbaar geworden. Het tracé is 
echter wel opgenomen in de ‘Atlas der buurtwegen’ en geniet dus een bijzondere juridische 
bescherming. De voorgestelde wijzigingen herstellen het netwerk dat verdwenen is. Het 
tragewegennetwerk wordt na de wijziging opnieuw sluitend gemaakt; geen enkele verbinding wordt 
gesupprimeerd. De tracéwijziging is afgestemd op de geplande realisatie van een 
voetgangersonderdoorgang onder de sporen. Deze is technisch mogelijk tussen (aan de zijde van 
Kortrijk Weide gezien) nieuwe evenementenhal Départ en het nieuw zwembad.

 

Aanpassing van het trage wegennetwerk

De huidige buurtweg nr. 32 loopt vanaf de Graaf Karel de Goedelaan over het gebied Campus West 
en Kortrijk Weide, tot aan de rotonde Blekersstraat, en veder door in de Blekersstraat. Daarna buigt 
de voetweg af naar het zuiden tot aan de Burgemeester Nolfstraat. Behalve het deel van de 
Blekersstraat loopt de buurtweg over bestaande bebouwing en dwarst ze de spoorlijn. Voor het 
grootste gedeelte is deze buurtweg bijgevolg niet meer zichtbaar noch toegankelijk. 

De stad voorziet de realisatie van een nieuwe voetgangersonderdooorgang onder de spoorlijn, dit 
tussen de stadsdelen Kortrijk Weide en Campus West. Vanaf de zijde Kortrijk Weide gezien zal deze 
gerealiseerd worden in de ruimte tussen de evenementenhal Départ en het nieuwe zwembad in 
opbouw. Het is bijgevolg wenselijk om de buurtweg nr.32 voor het deel tussen de Graaf Karel de 
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Goedelaan en de spoorweg te verleggen in het verlengde van deze nieuwe onderdoorgang. De 
toekomstige inplanting van de bebouwing van UGent is hier tevens op afgestemd. 

Langs de zijde Kortrijk Weide wordt ervoor gekozen om de buurtweg niet opnieuw in te schrijven in 
de Atlas der Buurtwegen. De ruimte (Belvédère) rondom het evenementeplein op Kortrijk Weide is in 
eigendom van de stad Kortrijk en werd grotendeels opgenomen als openbaar domein. Deze 
elementen en de omliggende publieke functies garanderen voldoende dat deze verbinding publiek 
toegankelijk zal blijven. 

Procedurele aspecten

De Gemeenteraad beraadslaagt over het voorstel en beslist om buurtweg nr. 32 gedeeltelijk af te 
schaffen en gedeeltelijk te verleggen. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd 
gedurende 30 dagen, waarna de Gemeenteraad een definitieve beslissing neemt. Vervolgens komt het 
aan de deputatie toe om te beslissen over de goedkeuring hiervan. 

Grondoverdrachten

De stad geeft er de voorkeur aan om het nieuwe tracé van de buurtweg nr. 32 op te nemen binnen 
het openbaar domein. In dat geval zal de grond moeten overgedragen worden vanuit UGent naar de 
stad Kortrijk. Hierover werden nog geen definitieve afspraken gemaakt met UGent. In ieder geval zal 
tussen UGent en de stad een overeenkomst moeten worden afgesloten waarin de modaliteiten zullen 
worden bepaald met betrekking tot de inrichting en het beheer van het nieuwe tracé en de 
overdrachten die gepaard gaan met die nieuwe verbinding. 

Juridische grond
- De wet op de buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd). 

- Het bijzonder plan van aanleg (BPA) 'Paters Mote', zoals goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 
november 1995

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen over de buurtwegen op basis van art. 27 van de wet 
op de buurtwegen (10 april 1841), meermaals gewijzigd. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing voor de aanpassing van het tracé op zich. De aanpassing van het tracé kan 
gepaard gaan met overdrachten van publiek naar privaat domein en vice versa. Deze overdrachten 
zijn het voorwerp van een nog op te maken overeenkomst die in een volgende fase aan de 
Gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

Besluit
Punt 1
het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging 
van buurtweg nr. 32 voorlopig vast te stellen. 

Punt 2
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het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van het voorgeschreven 
openbaar onderzoek

Bijlagen
- Fotoreportage
- Rooilijnplan
- Rooilijnplan (toekomstige toestand)
- Plan met uittreksel uit de AWB
- Uittreksel van het kadasterplan
- Opmetingsplan
- Huidige Circulatie 
- Toekomstige Circulatie

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn

Staf
17 2018_GR_00016 Noord-Zuid - Subsidiereglement Mondiale 

duurzame ontwikkeling - Goedkeuren
17 - 2018_GR_00016 - Noord-Zuid - Subsidiereglement Mondiale duurzame ontwikkeling - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Stijn Van Dierdonck

Beknopte samenvatting
Het subsidiereglement wil Kortrijkse inwoners en organisaties stimuleren en ondersteunen in het 
nemen van actie in kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De subsidie ondersteunt drie 
soorten projecten:

 Projecten in het Zuiden
 Uitwisselingsprojecten met het Zuiden
 Sensibilisatieprojecten in Kortrijk rond mondiale duurzame ontwikkeling

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals –SDG’s) 
formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN.  Gedurende de komende 15 jaar 
moeten de 17 SDG’s een actieplan vormen om armoede uit te bannen en de planeet terug op koers 
richting duurzaamheid te zetten. De nadruk van deze Agenda 2030 ligt op de ‘universaliteit’. De 
implementatie moet niet enkel in het Globale Zuiden gebeuren maar over de gehele planeet.

Steden spelen een belangrijke rol in de realisatie van deze doelstellingen (SDG 11). Maar ook 
bedrijven, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en burgers werken mee in het behalen van deze 
doelstellingen.

De Stad Kortrijk engageerde zich voor de realisatie van de SDG’s via de ondertekening van het charter 
‘Global goals, local focus’ op de SDG City Hall Talk op maandag 29 mei 2017.

Argumentatie
Binnen het stedelijk Noord-Zuid beleid stimuleert en ondersteunt de stad Kortrijk actoren die inzetten 
op het verbreden van het draagvlak voor en de realisatie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen met een internationaal perspectief. 
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Via een vernieuwd subsidiereglement wil de stad Kortrijk projecten ondersteunen die inzetten op:

 sensibiliseren over de SDG’s 
 het realiseren van de SDG’s in het Globale Zuiden

Deze projectsubsidie maakt financiële steun mogelijk voor drie soorten projecten:

 Sensibilisatieprojecten in Kortrijk
 Ontwikkelingsprojecten in het Globale Zuiden
 Projecten die inzetten op expertise-uitwisseling met het Globale Zuiden

Het reglement is bedoeld voor iedereen die in Kortrijk actie wil ondernemen in kader van de SDG's 
met een mondiale focus.

Dit reglement vervangt het reglement 'Projectcriteria ontwikkelingssamenwerking' goedgekeurd op de 
Gemeenteraad van 9 juli 2004 en gaat van start na goedkeuring van de Gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Bij goedkeuring begroting 2018: €45.000 

0160-00 - Hulp aan het buitenland

03.06.03 - 6493000

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid 
beleid. | Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.

Besluit
Punt 1
Het reglement Mondiale Duurzame Ontwikkeling goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- Reglement projectsubsidie mondiaal beleid



107/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



108/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



109/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Arne Vandendriessche

Projecten
18 2018_GR_00024 Horeca-invulling Kaartershuisje Plein - 

lastenkohier concessie Kaartershuisje Plein - 
Goedkeuren

18 - 2018_GR_00024 - Horeca-invulling Kaartershuisje Plein - lastenkohier concessie Kaartershuisje Plein - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mathieu Desmet

Beknopte samenvatting
In deze nota leggen we het lastenkohier voor de concessie voor het kaartershuisje Plein ter 
goedkeuring voor. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het kaartershuisje kent al een lange geschiedenis van verschillende uitbatingen. Tot de winterperiode 
2016 werd het gebouw gebruikt door de straathoekwerker die er op dinsdag- en donderdagavond een 
openhuiswerking had voor zijn doelgroep (maatschappelijk kwetsbare volwassenen). Culturele of 
andere verenigingen gebruikten ondanks herhaalde oproepen via diverse kanalen eigenlijk nooit het 
lokaal.  

Een horecafunctie in het kaartershuisje kan volgens de gebiedswerking een hefboom zijn om de sfeer 
en beleving in het park om te turnen naar een positief imago en voor extra sociale controle zorgen in 
het park. Voorbeelden zijn: een creatieve tearoom, combinatie van bloemenwinkel met horecafunctie, 
... 

Argumentatie
 Kadering binnen PNK: 

engaement 4: een stad die veilig en proper is

engagement 6: een stad die houdt van kinderen en alle opa's en oma's

engagement 3: een stad die onderneemt en deelt

Het kaartershuisje heeft gezien zijn unieke locatie een aantal troeven die uniek zijn in het centrum van 
de stad Kortrijk. Je kan er met beperkte middelen de ruimte inrichten, er zijn twee speelzones vlakbij 
gelegen, er is een natuurlijke terraszone onder de bomen, ...

De ambitie moet zijn om deze plek tot een aantrekkelijke plek te maken voor zowel een ruim publiek 
als een publiek waarin kindvriendelijkeheid primeert. 

Via een oproep in januari via social media en andere kanalen kunnen verschillende geïntresseerden 
een concreet voorstel met bod doen. 

Met oog op een goede invulling is het aangewezen de beoordeling van de voorstellen niet op basis 
van het financieel bod van de geïnteresseerden te doen. Een inhoudelijke component, visie op 
uitbating, zicht op bussinessplan, ambities, link met de buurt en toegankelijkheid voor de 
buurtbewoners, etc ... vormen de beoordelingscriteria. 

De looptijd van de overeenkomst zal langer dan een jaar zijn waardoor de gemeenteraad bevoegd is 
voor het goedkeuren van deze contractuele voorwaarden (lastenkohier). 
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Kern van het lastenkohier: 

We leggen de focus op de potenties van het stadspark Plein en Kaartershuisje. We leggen de drempel 
laag voor toekomstige geïnteresseerden om een marktconforme invulling te stimuleren.

De beoordeling zal gebeuren door een commissie bestaande uit experts van diverse sectoren. De 
kandidaten moeten zich bewust zijn van het belang dat wordt gehecht aan de binding met de stad, de 
buurt en aan de inpassing van het horecaconcept in het algemene imago van de stad Kortrijk.

De toekomstige invulling moet een versterkende functie hebben voor de buurt en stad. 
Samenwerkingsverbanden met de onderwijsinstellingen, dienstverleners in de buurt en andere lokale 
actoren zijn pluspunten. Doelstelling is dat het kaartershuisje de hefboom is om de beleving van het 
mooie stadspark Plein stimuleren en activeren. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Verwachte inkomsten:

Eerste drie jaar: 2018 - 2020: 250€ per maand inc. BTW 

Vanaf einde derde jaar: 2021 - 2027: 450€ per maand inc. BTW

2018/GBB-CBS/0171-00/7060001

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan het lastenkohier betreffende de concessie van het Kaartershuisje Plein, 
waarvan de tekst als volgt luidt:

"LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN HET KAARTERSHUISJE PLEIN

PREAMBULE VOOR HET LASTENKOHIER

 Voorgeschiedenis van stadspark Plein en het kaartershuis:

 In 1667 was het plein een Franse militaire oefenplaats, in 1758 wandelpark met bomen en ijzeren 
hek, 1958 bouw van het Kaartershuisje ikv expo ’58, 2000 landschapsarchitect Wirtz en fysieke 
heraanleg van het park. (fonteinen, tribunes, …).

 Het kaartershuisje van het Plein heeft een historische waarde aangezien het gebouwd werd voor 
Expo ’58. De dakspanten zijn van de werkplaats DeCoene en hebben een beschermd statuut 
(erfgoed). In 2002 werd het park heraangelegd door landschapsarchitect Wirtz.

 De complementariteit van een horeca invulling in het kaartershuisje en functie voor de 
buurt.

 De buurt rond het Plein kenmerkt zich qua diversiteit in bevolking en aanbod. Rond het Plein zijn er 
een aantal horecazaken (De Trog, Bua’s Thai eethuis, …) en dienstverlenende instellingen: De 
Zonnewijzer, CAW, ...
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We vertrekken vanuit de potentie van het kaartershuisje om de sfeer en beleving in het stadspark 
positief te stimuleren. Een goede horeca invulling in het kaartershuisje is de hefboom om de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het volledige stadspark te vergroten.  

 De sociale functie die het kaartershuisje had hoeft niet verloren te gaan. Een nieuwe invulling zou 
ervoor kunnen zorgen dat de dichte buurtbewoners opnieuw een plaats hebben om elkaar te 
ontmoeten in een leuk kader. Een goed draaiende horeca -  invulling zorgt ervoor dat het parkbezoek 
voor verschillende doelgroepen compleet is.

 Jonge gezinnen:

-        Twee speelzones

-        Bespeelbare fontein

-        Mooie terraspotentie door de natuurlijke overkapping van de bomen.

 Jongeren:

Het kaartershuisje staat vlak aan de schoolpoort van het kleuteronderwijs, basisonderwijs en 
secundair onderwijs van Het Guldensporencollege: We willen dat de toekomstige uitbater van het 
Kaartershuisje een goed samenwerkingsverband heeft met de onderwijsinstellingen uit de nabije en 
ruime buurt.

 Senioren en buurtbewoners

-        Rustige plaats

-        Veel senioren in het gebied

 Toeristen

-        Vlakbij museum 1302 (nieuw stadsmuseum?) – toeristische dienst

 TOEWIJZING CONCESSIE

De concessie zal worden toegewezen op basis van navolgend gunningscriterium :

 Het businessplan (100 punten)

De kandidaat - concessiehouder maakt zijn missie duidelijk via een exploitatie- en investeringsplan.

A)    Visie en binding met de stad en de buurt (50 punten)

 De kandidaten schrijven een concreet uitgewerkte visietekst over hoe zij de exploitatie  van de 
horecazaak en hun relatie met het park en buurt zien, conform de aanwijzingen in de preambule. De 
kandidaten zijn zich daarbij bewust van het belang dat wordt gehecht aan de binding met de stad en 
het lokale leven en aan de inpassing van het horecaconcept in het algemene imago van de Stad 
Kortrijk.

B)     investeringsplan (30 punten)

De kandidaten schrijven een visietekst over hoe zij de materiële invulling van de horecazaak zien en 
geven aan welke investeringen daarvoor nodig zijn.
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C)    referenties en ervaring in de horecasector (20 punten)

 De kandidaten geven duiding en bewijs van nuttige beroepservaring. (opleiding, referenties, …)

Toewijzing

De voorstellen zullen worden geëvalueerd door een beoordelingscommissie samengesteld uit 
juryleden met volgende affiniteit :

stadsarchitect

gebiedswerker

buurtwerker

expert horeca

horecamanager

landschapsarchitect

 

Na advies van de jury beslist het college van burgemeester en schepenen over de definitieve 
toewijzing van de concessie.

 

I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE

 

Artikel 1.

De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van het Kaartershuisje, Plein 
Kortrijk.

De in vergunning gegeven ruimte voor uitbating van de horecagelegenheid betreft: het kaartershuisje.

De concessiehouder onderneemt zelf de noodzakelijke stappen om een vergunning voor terras aan te 
vragen conform het advies van team BMW stad Kortrijk.

De technische kast waar de bediening van de fontein en tellers zijn ondergebracht, behoort niet tot de 
concessie. De Stad Kortrijk krijgt wel toegang tot deze kast voor onderhoud en bediening van de 
fonteinen en opname van de tellers. Deze kast moet echter steeds gesloten zijn en mag in geen geval 
gebruikt worden voor het stapelen van goederen.

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in samenspraak tussen de Stad en de 
concessiehouder en dit op gedeelde kosten.

Indien in de in concessie gegeven ruimtes belangrijke wijzigingen worden aangebracht nadat de 
plaatsbeschrijving is opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en op gedeelde kosten een 
bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.
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II. PRIJS VAN DE CONCESSIE.

Artikel 2.

De prijs van de concessie is maandelijks te betalen gedurende de gehele duur van de concessie, met 
dien verstande dat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals hierna 
bepaald. De prijs van de concessie (jaarlijks te indexeren) is vastgesteld voor de eerste drie jaar op 
250€ incl. BTW. Vanaf 1 april 2021 is de prijs van de concessie vastgesteld op 450€ incl. BTW 
maandelijks te betalen en dit  tot het einde van de concessie 1 april 2027.

Dit bedrag is maandelijks betaalbaar en telkens  te betalen op de eerste dag van iedere maand, door 
storting op het door de stad opgegeven rekeningnummer, met vermelding van de reden van betaling.

De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 
concessieovereenkomst, zijnde op 1 april 2018 en dit op basis van de hiernavolgende formule:

nieuwe concessieprijs    =        basisconcessieprijs x nieuw indexcijfer

                                                                       aanvangsindexcijfer

 

legende

- de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding.

- het aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand 
van het sluiten van de concessieovereenkomst;

- het nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van 
de aanpassing van de concessieprijs.

 

Opmerking

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering 
gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

III. DUUR VAN DE CONCESSIE.

Artikel 3.

De concessie, voorwerp van huidige openbare aanbesteding, wordt toegestaan voor een ondeelbare 
periode van negen (9) achtereenvolgende jaren, beginnende op 1 april 2018 en eindigende op 1 april 
2027, zonder dat stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is.

Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende concessieovereenkomst 
te beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 1 april 2021) of op het einde van het 
zesde (6e) jaar (dus per 1 april 2024), mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de 
concessiehouder) hiervan in kennis te stellen bij middel van een aangetekende brief, ten minste drie 
(3) maanden voor de beëindiging van de lopende periode van drie (3) jaar.
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De concessiehouder kan beschikken over de in concessie gegeven ruimtes vanaf 1 april 2018, om de 
nodige inrichtingswerken en de voorbereidingswerken te starten, in overleg met de Stad en mits 
vooraf de nodige verzekeringspolissen te hebben voorgelegd. De concessie gaat dan in op 1 april 
2018.

 

 

IV.        UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT TOEGESTAAN.

Artikel 4.

De concessiegever bepaalt in samenspraak met de concessiehouder de openingsuren. De 
concessiehouder zal de horecazaak zeker open houden tijdens de gangbare horeca uren.

De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. Tijdens de zomerperiode vanaf 1 juli 
tot 1 september is het kaartershuisje zeker open zes dagen op zeven.

Indien de concessiehouder een wekelijkse sluitingsdag wenst, dan zal deze vallen op maandag.

Artikel 5.

De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de aansprakelijkheid van 
de Stad in casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk welke dranken en dit met 
respect voor de ter zake toepasselijke wets- of verordening bepalingen, in de brede betekenis van het 
woord.

Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de verkoop van 
allerlei versnaperingen, onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, belegde broodjes, zonder dat deze 
opsomming als beperkend dient aanzien te worden. Tevens mag deze opsomming desgewenst 
uitgebreid worden met de verkoop van warme snacks en een dagschotel. De uitbreiding in deze 
laatste zin mag echter niet van deze omvang zijn dat dit de hoofdactiviteit wordt en dat zodoende het 
oorspronkelijk karakter van het kaartershuisje in het gedrang wordt gebracht.

Al de dranken en eetwaren moeten kwalitatief hoogstaand zijn en de zuiverheid en de bediening 
mogen in geen enkel opzicht te wensen overlaten. De Stad ziet toe op deze verplichting en kan de 
nodige aanpassingen opleggen aan de concessiehouder.

De prijslijst van de te koop gestelde producten dient op een ondubbelzinnige wijze de prijzen van deze 
producten te vermelden en moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats aangebracht 
worden en verder conform de ter zake toepasselijke wetgeving.

Artikel 6.

De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van drank, in de brede 
betekenis van het woord en versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimte, behoudens het 
bepaalde hierna.

Artikel 7.

Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in het lastenkohier betreffende de ingebruikgeving 
van stadseigendommen is de concessiehouder er toe gehouden, op het vlak van de veiligheid, om alle 
nodige en nuttige maatregelen te nemen om de personen, aanwezig in het kaartershuisje en 
 eventueel vergunde terraszone, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.
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Artikel 8.

De muziek in het kaartershuisje mag nooit hinderend zijn.

De concessiehouder dient er in elk geval voor te zorgen dat hij geen burenhinder/overlast, in de 
civielrechtelijke betekenis van het woord, veroorzaakt.

Alle verplichtingen inzake Sabam en billijke vergoedingen zijn ten laste van de concessiehouder.

Artikel 9.

De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van het kaartershuisje steeds zal 
gebeuren op een stijlvolle manier, met inachtneming van de nodige beleefdheid en zorgzaamheid naar 
het publiek toe.

Hij zal tevens de nodige zorgzaamheid in acht nemen inzake presentatie en afwerking van de 
verkochte producten.

Hiermee volgt hij het imagobeleid van de Stad, dat door de Stad als een belangrijke beleidsoptie 
wordt vooropgezet.

Gegrond bevonden klachten hieromtrent van het publiek laten de Stad toe de concessieovereenkomst 
te verbreken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevordering in hoofde van de 
concessiehouder.

Artikel 10. 

Het plaatsen van drank-, snoep-, sigaretten- en/of muziekautomaten binnen en/of buiten de 
horecazaak door de concessiehouder is verboden.

Het plaatsen van speelautomaten binnen de hele concessie is verboden.

Artikel 11.

De concessiehouder mag zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de Stad noch de 
buitenmuren noch de binnenmuren van de in concessie gegeven infrastructuur voor 
reclamedoeleinden aanwenden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat een ontwerp met beschrijving 
van de eventueel aan de binnenzijde te plaatsen lichtreclames of reclameborden – die uiteraard alleen 
betrekking mogen hebben op de exploitatie- vooraf aan de goedkeuring van de Stad, zijnde het 
college van burgemeester en schepenen, wordt onderworpen, dit onafgezien van de wettelijke 
beschikkingen inzake het plaatsen van dergelijke reclame. Geen embleem, versieringen, prenten e.d. 
met welkdanig politiek karakter of strijdig met de openbare orde of de goede zeden mogen worden 
opgehangen.

Een affichebord voor het aankondigen van manifestaties in de horecagelegenheid is toegelaten.

Bescheiden reclame (binnen) voor de verkrijgbare artikelen is eveneens toegelaten. Reclame voor 
tabaksproducten is uiteraard verboden.

V. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR).

Artikel 12
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De stad zal alvorens het kaartershuisje ter beschikking te stellen zelf een aantal noodzakelijke werken 
aan de buitenzijde van het gebouw uitvoeren. Het betreft het oplossen van het vochtprobleem 
straatkant, plaatsing van nieuwe ruiten aan de straatkant, en het schilderen van de buitenzijde.

Er zal door de stad ook voorzien worden in een casco ruimte voor de keuken met enkel de aan- en 
afvoerleidingen voor sanitair en elektrische aansluitingen die zijn uit te lengen tot aan de effectieve 
locatie van het eindverbruik.

De inrichting van de keuken en de bar is te voorzien en te financieren door de concessienemer in 
functie van zijn/haar businessplan.

Deze inrichting wordt opgenomen in een beschrijvende staat, gemeenschappelijk opgemaakt en door 
beide partijen ondertekend in de loop van de eerste maand van deze concessie. De concessiehouder 
laat bij het einde van de overeenkomst de infrastructuur, met inbegrip van de inrichting, in perfecte 
staat van onderhoud achter aan de concessiegever. De normale slijtage is niet toerekenbaar aan de 
concessiehouder.

Eventuele verborgen gebreken dienen binnen de periode van drie maanden na ingebruikname door de 
concessiehouder aan de Stad gesignaleerd te worden.

Artikel 13.

De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur in het kaartershuisje (zie artikel 1 - 
voorwerp van de concessie) eigendom is van de Stad.

De gebeurlijke vernieuwing van deze infrastructuur op initiatief van de concessiehouder is volledig ten 
laste van de concessiehouder, zonder dat de stad uit dien hoofde kan verplicht worden tot enige 
(financiële) tussenkomst.

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle ontwerpen de nodig 
geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder daartegen enig verhaal heeft of 
zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad aangepaste) 
ontwerpen onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de Stad. In elk geval zullen alle 
uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van vooreerst het algemeen reglement op 
de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het algemeen reglement op de elektrische installatie 
(AREI). De concessiehouder zal een keuringsverslag voorleggen aan de Stad, dat afgeleverd is door 
een ter zake erkend organisme. Iedere aanpassing van de infrastructuur geeft aanleiding tot de 
opmaak van een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving, conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 2.

Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de 
vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt voormelde 
infrastructuur steeds eigendom van de Stad, bij wijze van natrekking.

Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode (9 jaar) wordt deze infrastructuur kosteloos 
eigendom van de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de 
concessiehouder, wordt deze infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de Stad, verbindt 
de Stad er zich toe om een vergoeding te betalen aan de concessiehouder voor deze infrastructuur.
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Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule:

kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A

                                             B

                                                  legende

+          kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs zoals hij blijkt uit 
de regelmatige offertes/facturen die door de concessiehouder worden neergelegd op het stadhuis, 
vóór de effectieve aanvang der werken;

+          A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst;

+          B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde negen (9) jaren.

Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de vroegtijdige beëindiging 
het gevolg is van de ontbinding van de toegestane concessie door wanprestatie van de 
concessiehouder, zoals bepaald in infra.

Artikel 14 

De concessiehouder verplicht er zich toe om het ter beschikking gestelde lokaal in een permanente 
staat van netheid te houden en het behoorlijk onderhoud ervan te verzekeren.

Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de concessiehouder zich te 
gedragen als een goed huisvader, in de civielrechtelijke betekenis van het woord.

Artikel 15.

Eventuele aansluitingen op data en TV distributienetwerk zullen door de zorgen en op kosten van de 
concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 
instemming dient te bekomen van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en 
schepenen.

Artikel 16.

De concessiehouder zal de infrastructuur en de inrichting van het kaartershuisje in goede staat 
onderhouden en als een goed huisvader gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te 
wijzigen. Hij staat in voor alle onderhoud en voor alle herstellingen die niet ten laste van de Stad zijn.

De concessiehouder staat in voor het uitvoeren van alle werken als gevolg van wettelijke 
verplichtingen die van toepassing zijn of worden op de activiteiten die hij in de in concessie 
gegeven infrastructuur uitoefent, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Hij 
wordt geacht terzake alle informatie te hebben ingewonnen.

Artikel 17.

De Stad kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen 
voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien de Stad hiervoor de 
toelating of opdracht verleend zou hebben. De ondernomen werken door de concessiehouder, 
gebeuren op risico van deze concessiehouder.

VI. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT .
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Artikel 18.

De kosten van het elektriciteits- en gasverbruik, alsook van de huur voor de afzonderlijke tellers voor 
de ruimtes die in concessie gegeven worden, worden rechtstreeks door de betrokken 
nutsmaatschappijen aan de concessiehouder aangerekend volgens het werkelijk verbruik. In verband 
met de kosten watergebruik zal de stad factureren aan de concessiehouder op basis van het werkelijk 
verbruik.

VII. BELASTINGEN, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 19.

Alle zegelkosten, kosten van registratie enz. zijn ten laste van de concessiehouder. De 
concessiehouder neemt eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen en heffingen, welke ook 
hun oorsprong zij, in verband met deze concessie of exploitatie en zal deze in voorkomend geval op 
eerste verzoek daartoe terugbetalen aan de Stad.

Artikel 20.

De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tegen de risico’s van brand, ontploffing en 
waterschade met betrekking tot alle aan de concessiehouder ter beschikking gestelde infrastructuur 
en voor de volle waarde ervan. De polis moet zowel het gebruikersrisico als het verhaal van buren? en 
derden dekken.

Daarnaast:

De concessiehouder verbindt er zich toe voor zichzelf en zijn personeel een verzekering af te sluiten 
inzake burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

De concessiehouder zal eveneens een verzekering inzake arbeidsongevallen afsluiten.

De concessiegever is verplicht het geheel van inboedel, materiaal en koopwaar in de in concessie 
gegeven infrastructuur te laten verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. 

Vermelde verzekeringen moeten uiterlijk zijn aangegaan bij de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst, onafgezien het bepaalde in artikel 3.

Artikel 21.

De concessiehouder verbindt er zich toe op zijn kosten de infrastructuur met het nodige materiaal ter 
voorkoming en bestrijding van brand te voorzien.

 

VIII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN EVENTUELE
         AANGESTELDEN.

Artikel 22.

De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te leven, betreffende 
de uitbating van drankslijterijen en hij dient alle vigerende en toekomstige politiereglementen 
nauwgezet na te leven.
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De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een bewijs van goed 
zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sinds minder dan een maand afgegeven werd op zijn 
naam (zo hij zelf effectief optreedt in de hoedanigheid van uitbater).

Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de 
concessiehouder.

Artikel 23.

In functie van de uitbating van het Kaartershuisje mag de concessiehouder zich, volledig op eigen 
kosten en op eigen risico, laten bijstaan door aangestelden.

Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf aanvaard te worden door de Stad, zijnde het college 
van burgemeester en schepenen.

Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van de kaartershuisje 
dienen ze een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sinds minder dan een 
maand afgegeven werd op hun naam. De hiermede gepaard gaande kosten kunnen niet verhaald 
worden op de stad.

IX. WANPRESTATIE - SANCTIES.

Artikel 24.

 In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit lastenkohier voor gevolg 
heeft dat de uitbating van het kaartershuisje in het gedrang komt zal de Stad, zijnde in casu het 
college van burgemeester en schepenen, ambtshalve alle nodige en nuttige maatregelen nemen ten 
einde de uitbating van het kaartershuisje in optimale omstandigheden te blijven verzekeren en dit 
volledig op kosten van de nalatige concessiehouder.

X. BORGTOCHT.

Artikel 25.

Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer de betaling in 
voorkomend geval van alle kosten welke de Stad moet maken bij toepassing van artikel 25, supra, zal 
de concessiehouder een financiële waarborg verrichten ten bedrage van duizend euro (1.000 euro?).

Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van de 
concessiehouder bij een erkende financiële instelling en dit binnen de maand na aanvang van de 
concessieovereenkomst. De verworven intrest op de waarborgsom wordt bij de hoofdsom gevoegd.

De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke toelating van de stad 
en voor zover de concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze laatste voorwaarde 
zal door de concessiehouder bedongen dienen te worden bij de financiële instelling waarbij de 
waarborg wordt bekomen. Het bewijs daarvan wordt aan de Stad voorgelegd.

XI.MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING.

Artikel 26.

De offerte mag digitaal doorgezonden worden naar kaartershuisje@kortrijk.be tegen uiterlijk 
21 februari 16 uur.  

mailto:kaartershuisje@kortrijk.be
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We verwachten ook een papieren versie gericht aan het College van burgemeester en 
schepenen uiterlijk tegen 21 februari 2018 op het adres, Grote Markt 54 te Kortrijk. 

De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag, 
ten laatste 5 kalenderdagen voor het openen van de biedingen.  

De buitenste omslag mag de naam van de titularis van de offerte of de firmanaam niet kenbaar 
maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord offerte, de binnenste omslag 
zal slechts de melding dragen “Offerte voor de concessie Kaartershuisje. ".  

Het openen van de biedingen zal plaats hebben in de vergaderzaal van de Directie Facility, 
Grote Markt 54. Op donderdag 22 februari om 10 uur openen we alle omslagen.  omslagen.  

Het college van burgemeester en schepenen zal de uitbating toewijzen rekening houdend met 
de persoonlijke ervaring en betrokkenheid van de kandidaat uitbater, Het CBS maakt dus een 
keuze aan de hand van de beoordelingscriteria, zoals deze blijkt uit de bewoordingen en 
eventuele bijlagen van de offerte. 

Artikel 27.

Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen te hebben van 
het huidig lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel zal hij een vordering tot 
schadevergoeding kunnen instellen tegen de Stad, uit hoofde van onwetendheid of onbekendheid met 
betrekking tot de voorwaarden en bepalingen welke vervat zijn in het lastenkohier.

XII. ALGEMEENHEDEN.

Artikel 28.

De concessiehouder of de aangestelde die met de uitbating effectief gelast wordt, kiest woonplaats te 
Kortrijk. Alle briefwisseling, dienstorders, berichten of bestuurlijke of gerechtelijke bescheiden zullen 
aan dit adres rechtsgeldig gericht worden.

Artikel 29.

De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 
de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, niet overgedragen worden aan 
derden.

Artikel 30.

De Stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren in de 
geconcedeerde ruimtes, mits de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte niet met meer dan tien 
procent (10%) te verminderen. De Stad behoudt zich evenzeer het recht voor om een andere 
bestemming te geven aan de geconcedeerde ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige ruimtes ter 
beschikking te stellen van de concessiehouder.

Al deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de Stad wettigen.

Artikel 31.

De stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het recht voor, tussen 
de aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de voordeligste schijnt en de 
meeste waarborgen biedt, in combinatie prijs, kwaliteit, service en assortiment. Het heeft het recht 
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geen gevolg te geven aan de ingediende biedingen en een nieuwe aanbesteding te laten uitschrijven 
en het heeft ook het recht zijn toewijzingsbeslissing te laten voorafgaan door een interview van 
kandidaten.

Artikel 32.

Het lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van stadseigendommen is van toepassing, voor zover 
het niet tegenstrijdig is met de artikelen van huidig lastenkohier.

Artikel 33.

In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een handelshuur, waarop de 
desbetreffende wetgeving van toepassing is.

Artikel 34.

De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor de 
concessiehouder, tot het bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn door allerlei 
specifieke wetgevingen.

Artikel 35.

Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder de Nederlandse taal gebruiken en bij 
betrekkingen met derden moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik der talen in 
bestuurszaken naleven.

Artikel 36.

Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de Stad voor "ne variëtur" 
ondertekend worden. Het heeft kracht van wet tussen beide partijen.

 

 

 

Bijlagen
- Schets nieuw raam kant school.pdf
- Pptx2.kaartershuisjeppt [Compatibiliteitsmodus].pdf

19 2018_GR_00017 Informatieveiligeid - 
Verwerkersovereenkomst voor de verwerking 
van persoonsgegevens  tussen de stad 
Kortrijk en de uitgeverij Vanden Broele - 
Goedkeuren

19 - 2018_GR_00017 - Informatieveiligeid - Verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens  tussen de stad Kortrijk en de uitgeverij Vanden Broele - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
Vanaf 1 januari 2018 kunnen de data van het strafregister enkel nog digitaal binnengehaald worden 
bij de stad Kortrijk via het centraal strafregister van de FOD Justitie. 



122/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Om deze attesten ook digitaal en zonder tussenkomst van een medewerker ook te kunnen afleveren 
via het Thuisloket is een koppeling vereist tussen de specifieke software  in het Thuisloket (de 
eGovFlow-software module strafregister) en de databank van de FOD Justitie.

Vooraleer deze koppeling kan geactiveerd worden, dient  er aan de FOD Justitie een 
verwerkersovereenkomst  voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de stad Kortrijk en de 
softwarefirma Vanden Broele die instaat voor deze koppeling, overgemaakt te worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Situatie op vandaag

Burgers van de stad Kortrijk kunnen op vandaag een uittreksel uit het strafregister via het Thuisloket 
elektronsich opvragen. Bij een blanco-strafregister komt het attest via de eGOV Flow (online en 
digitaal verwerken en aanbieden van attesten, aktes en vergunningen)  automatisch bij de burger 
terecht. Indien dit niet het geval is, gebeuren er eerst nog handmatige opzoekingen en wordt het 
gevraagde attest zo spoedig mogelijk aan de burger overgemaakt. Hiervoor maakt de stad gebruik 
van een eigen databank.

 2. Vanaf 01/01/2018

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle data van het strafregister enkel nog digitaal binnengehaald worden 
via het centraal strafregister van de FOD Justitie. Om de aflevering bij de aanvrager (burger) 
automatisch te laten gebeuren is een koppeling met de software eGOVFlow module strafregister nodig 
(Thuisloket).

Argumentatie
Om de aflevering van de uittreksels via het Thuisloket vanaf 1 januari 2018 verder digitaal te laten 
verlopen, is er in het kader van informatieveiligheid een verwerkersovereenkomst voor de verwerking 
van persoonsgegevens  nodig tussen de stad Kortrijk en de softwareleverancier Vanden Broele. Deze 
verwerkersovereenkomst dient overgemaakt te worden aan het centraal strafregister te Brussel 
vooraleer de koppeling actief kan worden.

Naast de eGOVFlow worden in de verwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de firma 
Vanden Broele eveneens alle andere toepassingen van het Thuisloket meegenomen. Concreet gaat dit 
om:

 ScanSearch: inscannen en beheren van akten
 Akteloket: uitwisselplatform tussen gemeentes bij verwerking van aktes en burgerlijke stand
 Verifeer: digitaal ondertekenplatform de veiligheidsconsulent van de stad Kortrijk.

De veiligheidsconsulent van de stad Kortrijk verleende op 15/12/2017 positief advies aan de 
verwerkersovereenkomst.  De verwerkersovereenkomst en bijhorende documenten zijn opgenomen in 
bijlage samen met het positief advies van de veiligheidsconsulent.

Daarnaast dient er door de veiligheidsconsulent nog een positief advies gegeven te worden over de 
DPIA (= data protection impact assessment).   De ingevulde DPIA zal echter maar beschikbaar zijn 
door Vandenbroele vanaf 15/01/2018 en is dus momenteel niet opgenomen als bijlage in deze 
beslissing.   Aangezien we de opstart met de koppeling naar het centraal strafregister niet wensen te 
blokkeren door de timing van de DPIA.  Stellen we voor om alvast de DPIA goed te keuren onder 
voorbehoud van een positief advies van de veiligheidsconsulent.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
De verwerkersovereenkomst  voor de verwerking van persoonsgegevens voor alle onderliggende 
toepassingen van het Thuisloket (ScanSearch, Akteloket, eGovFlow, Verifeer) tussen de stad Kortrijk 
en de Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 te 8200 Brugge, zoals in bijlage toegevoegd, goed te 
keuren.

Punt 2
De inwerkingstredingsdatum van de verwerkersovereenkomst met de uitgeverij Vanden Broele te 
bepalen op 1 januari 2018 onder voorbehoud van een positief advies van de veiligheidsconsulent over 
de DPIA.

Bijlagen
- 2017-12-15 Advies veiligheidsconsulent.pdf
- verwerkersovereenkomst Stad Kortrijk Vandenbroele.pdf
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An Vandersteene

Communicatie en Recht
20 2018_GR_00004 In bewaring geven filmcollectie op pellicule 

Stadsarchief en Texture  - In bewaring geven 
filmcollectie op pellicule Stadsarchief en 
Texture bij Koninklijk Belgisch Filmarchief -
Cinematek

20 - 2018_GR_00004 - In bewaring geven filmcollectie op pellicule Stadsarchief en Texture  - In bewaring geven filmcollectie op pellicule Stadsarchief en Texture bij Koninklijk Belgisch Filmarchief -Cinematek

Inhoudelijk verantwoordelijke
Peter Van Ammel

Beknopte samenvatting
In het kader van  preservering, conservering en ontsluiting van film op pellicule wensen het 
stadsarchief en Texture hun filmcollectie op pellicule in bewaring te geven bij het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief - Cinematek. Film op pellicule heeft een specifieke bewaaromgeving nodig; het KBF - 
Cinematek is gespecialisseerd in het bewaren van film op pellicule. Zij bewaren filmcollecties op 
13.000 m2 aan 5° / 35 % RH. Films worden er geïdentificeerd, hun staat wordt beoordeeld en er 
worden kopieën geïnventariseerd, perforaties hersteld, prints klaargemaakt voor vertoning.
Cinematek zorgt voor analoge en digitale restauraties, films worden overgezet van de ene drager op 
de andere, van brandbare op onbrandbare pellicule, en van pellicule naar digitale dragers. 

De filmcollectie op pellicule van het stadsarchief en Texture omvat 144 films, waarvan 4 nitraatfilms. 
Nitraatfilm betekent een gevaar voor het archief, daar nitraat vatbaar is voor zelfontbranding. Dit 
soort film kan spontaan vlam vatten zonder tussenkomst van een warmtebron.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van  preservering, conservering en ontsluiting van film op pellicule wensen het 
stadsarchief en Texture hun filmcollectie op pellicule in bewaring te geven bij het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief (hierna KBF) - Cinematek. Film op pellicule heeft een specifieke bewaaromgeving nodig; 
het KBF - Cinematek is gespecialisseerd in het bewaren van film op pellicule. Zij bewaren filmcollecties 
op 13.000 m2 aan 5° / 35 % RH. Films worden er geïdentificeerd, hun staat wordt beoordeeld en er 
worden kopieën geïnventariseerd, perforaties hersteld, prints klaargemaakt voor vertoning.
Cinematek zorgt voor analoge en digitale restauraties, films worden overgezet van de ene drager op 
de andere, van brandbare op onbrandbare pellicule, en van pellicule naar digitale dragers. 
Noch het stadsarchief, noch Texture beschikken over specifieke bewaaromgeving voor film op 
pellicule. Daarenboven bezit de collectie ook een aantal nitraatfilms, die nefast zijn voor de veiligheid 
van het archief. Dit soort film kan spontaan zelfontbranden.

Argumentatie
De filmcollectie op pellicule van het stadsarchief en Texture omvat 144 films, waarvan 4 nitraatfilms. 
Nitraatfilm betekent een gevaar voor het archief, daar nitraat vatbaar is voor zelfontbranding. Dit 
soort film kan spontaan vlam vatten zonder tussenkomst van een warmtebron. 

Het KBF - Cinematek is gespecialisseerd in het bewaren van film op pellicule. Zij bewaren filmcollecties 
op 13.000 m2 aan 5° / 35 % RH. Films worden er geïdentificeerd, hun staat wordt beoordeeld en er 
worden kopieën geïnventariseerd, perforaties hersteld, prints klaargemaakt voor vertoning.
Cinematek zorgt voor analoge en digitale restauraties, films worden overgezet van de ene drager op 
de andere, van brandbare op onbrandbare pellicule, en van pellicule naar digitale dragers. 
Er wordt dan ook voorgesteld een bewaargevingsovereenkomst af te sluiten met het KBF.
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Het KBF zorgt voor de goede bewaring, dit houdt in dat het  beeldmateriaal wordt bewaard volgens 
de geldende normen. De veiligstelling van het originele beeldmateriaal zal voorrang hebben op het 
gebruik ervan en de toegang tot kwetsbare materialen kan geweigerd worden. Vernietiging van 
onstabiel of al te zeer beschadigd beeldmateriaal kan slechts na toestemming van de stad Kortrijk. 
Indien de stad Kortrijk een door het KBF gevraagde vernietiging niet aanvaardt, zal het op eventueel 
verzoek van het KBF het materiaal terugnemen.

Het in bewaring gegeven beeldmateriaal blijft eigendom van de stad Kortrijk, maar het KBF heeft het 
recht om analoge en digitale bewaringselementen aan te maken op basis van het gedeponeerde 
materiaal. Deze bewaringselementen blijven eigendom van het KBF, maar de stad Kortrijk heeft de 
beschikking over dit materiaal om op zijn kosten positieve projectiekopieën of digitale 
vertoningskopieën aan te maken.  

De filmcollectie  op pellicule van het stadsarchief en Texture zijn geïnventarisseerd in het AMS-
systeem van VIAA. 141 stuks komen in aanmerking voor digitalisering. Na digitalisering kan de digitale 
kopie ontsloten worden via de beeldbank van Kortrijk. 

Het KBF heeft het recht het filmmateriaal te tonen voor educatieve en onderzoeksdoeleinden.  De 
films kunnen kosteloos vertoont worden in de filmmusea van Brussel, Antwerpen of andere 
instellingen waarmee het KBF een samenwerkingsovereenkomst heeft.  Het filmmateriaal kan ook 
ontleend worden, maar na een schriftelijke toestemming van en tegen de voorwaarden opgelegd door 
de stad Kortrijk.

 

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

Besluit
Punt 1
de overeenkomst tot in bewaring geven van de filmcollectie op pellicule van het stadsarchief en 
Texture met het Koninklijk Belgisch Filmarchief goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage. 

Bijlagen
- OVEREENKOMST depot_Stad Kortrijk_032017 (003) (3).doc
- Stadsarchief Kortrijk_depotfilms_2004-2017.xlsx
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Gauge film base Image/Sound Original Carrier ID
35mm nitrate image [1]
35mm nitrate image with sound 83
35mm nitrate image with sound 18
35mm acetate image with sound (N)
16mm acetate image [1]
35mm nitrate image in te vullen door Stadsarchief Kortrijk
35mm nitrate image in te vullen door Stadsarchief Kortrijk
16mm acetate image 2
16mm acetate image with sound O
16mm acetate image -1
16mm acetate image [1]
16mm acetate image 134
16mm acetate sound without image [1]
16mm acetate image 179
35mm acetate image with sound [1]
16mm acetate image with sound [3]
16mm acetate image with sound 1C
16mm acetate image with sound 70
16mm acetate image with sound [2]
16mm acetate image with sound 1
16mm acetate sound without image [2]
16mm acetate sound without image [1]
16mm acetate image with sound [5]
16mm acetate image with sound [4]
16mm acetate image with sound 1138 C
16mm acetate image with sound 1138 B
16mm acetate image with sound 1138 A
16mm acetate image with sound 80
16mm acetate image with sound [14]
16mm acetate image with sound [13]
16mm acetate image with sound 78
16mm acetate image with sound 79
16mm acetate image with sound 77
16mm acetate image with sound [8]
16mm acetate image with sound 1147A
16mm acetate image with sound 1147B
16mm acetate image with sound [9]
16mm acetate image with sound [5]
16mm acetate image with sound 1149 c
16mm acetate image with sound 1148 a
16mm acetate image with sound 1148 b
16mm acetate image with sound 18
16mm acetate image with sound 1149 b
16mm acetate image with sound 1149 a
16mm acetate image with sound 1148 c
16mm acetate image with sound (Tex 01)
16mm acetate image Film_98

145/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



16mm acetate sound without image Film_75
8mm acetate image Film_31
8mm acetate image Film_90
8mm acetate image Film_87
8mm acetate image with sound Film_68
16mm acetate image Film_49
8mm acetate image Film_31
16mm acetate image Film_54
16mm acetate image without sound Film_74
16mm acetate image with sound Film_53
8mm acetate image with sound Film_70
8mm acetate image Film_23
8mm acetate image with sound Film_32
16mm acetate image Film_78
8mm acetate image with sound Film_71
8mm acetate image Film_26
16mm acetate image Film_35
s8mm acetate image with sound Film_67
16mm acetate image Film_39
8mm acetate image Film_20
16mm acetate image with sound Film_75
16mm acetate image with sound Film_62
8mm acetate image Film_19
16mm acetate image Film_37
16mm acetate image Film_36
8mm acetate image Film_8
s8mm acetate image Film_100
8mm acetate image Film_21
16mm acetate image Film_48
16mm acetate image Film_80
16mm acetate image Film_7
8mm acetate image Film_22
8mm acetate image Film_86
8mm acetate image Film_60
8mm acetate image with sound Film_85
8mm acetate image with sound Film_66
16mm acetate image Film_42
8mm acetate image Film_91
8mm acetate image Film_92
8mm acetate image Film_11
16mm acetate image Film_44
16mm acetate image Film_77
8mm acetate image with sound Film_34
8mm acetate image Film_12
16mm acetate image Film_61
s8mm acetate image with sound Film_13
16mm acetate image Film_59
35mm acetate image with sound Film_41
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8mm acetate image Film_88
8mm acetate image Film_27
8mm acetate image with sound Film_84
8mm acetate image with sound Film_93
8mm acetate image with sound Film_83
1/4 inch polyester sound without image klank_2
16mm acetate image Film_55
16mm acetate image Film_30
16mm acetate image Film_57
16mm acetate image Film_50
8mm acetate image Film_25
8mm acetate image Film_3
8mm acetate image Film_2
8mm acetate image Film_16
8mm acetate image with sound Film_72
8mm acetate image Film_18
s8mm acetate image Film_63
16mm acetate image Film_82
8mm acetate image Film_24
16mm acetate image Film_94,Film_95
16mm acetate image without sound Film_81
8mm acetate image with sound Film_69
8mm acetate image Film_17
16mm acetate image with sound Film_56
8mm acetate image with sound Film_73
35mm acetate image with sound Film_28,Film_29
16mm acetate image with sound Film_46
8mm acetate image Film_5
s8mm acetate image Film_64
1/4 inch polyester sound without image Film_1
8mm acetate image Film_99
16mm acetate image Film_76
16mm acetate image Film_47
8mm acetate image with sound Film_65
16mm acetate image Film_58
16mm acetate image with sound Film_4
16mm acetate image Film_79
8mm acetate image with sound Film_33
16mm acetate image with sound Film_43
16mm acetate image Film_51
8mm acetate image without sound Film_9
8mm acetate image with sound Film_6
8mm acetate image with sound Film_10
16mm acetate image Film_40
16mm acetate image with sound Film_45
16mm acetate image with sound Film_52
8mm acetate image Film_15
16mm acetate image Film_96,Film_97
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s8mm acetate image with sound Film_14
16mm acetate image Film_38
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Cinematek carrier address
PX 25664
PX 27141
PX 27140
G/III I801
G/III I801
NX 0605
PX 23885 
G/III I801
G/III I801
G/III I801 
G/III I801
G/III I801
G/III I603
G/III I603
G/III I603
G/III J603
G/III J604
G/III I601
G/III I603
G/III J601  
MAG 0210
MAG 0209
G/III J601
G/III J603
G/III I804
G/III J603
G/III J601
G/III I605
G/III I804
BPSC 1745
G/III G805
G/III I605
G/III I804
G/III I604
G/III I605
G/III I804
G/III J601
G/III G805
G/III I601
G/III I601
G/III H602
G/III I603
G/III I603
G/III H602
G/III G801
G/III G801
G/III I603
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G/III H800
G/III I802-84
G/III I802-96
G/III I802-90
G/III I802-107
G/III H803
G/III I802-83
G/III H806
G/III I603
G/III H803
G/III I802-104
G/III I802-74
G/III I802-85
G/III I603
G/III I802-103
G/III I802-77
G/III H803
G/III I604
G/III H805
G/III I802-71
G/III H800
G/III H803
G/III I802-70
G/III H805
G/III H805
G/III I802-40
G/III I602-04
G/III I802-72
G/III H802
G/III I603
G/III H805
G/III I802-73
G/III I802-89
G/III I802-87
G/III I602-03
G/III I604
G/III I603
G/III I802-94
G/III I802-88
G/III I802-68
G/III H802
G/III H803
G/III I802-80
G/III I802-41
G/III H806
G/III I604
G/III H805
G/III H803

150/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



G/III I802-91
G/III I802-78
G/III I602-02
G/III I802-93
G/III I602-01
G/III I802-37
G/III H805
G/III H805
G/III H803
G/III I604
G/III I802-78
G/III I802-35
G/III I802-58
G/III I802-64
G/III I802-102
G/III I802-69
G/III I802-106
G/III I603
G/III I802-75
G/III I603
G/III I604
G/III I802-86
G/III I802-65
G/III I606
G/III I802-97
BPC 1751
G/III H802
G/III I802-59
G/III I802-108
G/III I802-81
G/III I802-95
G/III H803
G/III H802
G/III I802-109
G/III H803
G/III H802
G/III I603
G/III I802-79
G/III I800
G/III H803
G/III I802-39
G/III I802-67
G/III I802-66
G/III H802
G/III H803
G/III H803
G/III I802-63
G/III H803

151/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



G/III I802-36
G/III H802
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Title
Roten van Vlas langs de Leie | Het
lied van het Linnen | Het
lied van het Linnen | Het
neue Leinen pfegeleicht | Das
Hoe wordt een vlaslinnen muurbekleding goed geplaatst
Juliaan Vandepitte-hulde
Juliaan Vandepitte-hulde
Vlasslijtmachine
Chanson de toile
Vlasslijtmachine: Leterme | De
[Vlasbewerking, vlaskeuring, linnenverkoop in Kortrijk ]
Procédé Soenens - Proefstation van vlas
Linnen-film
vlas | Het
Lin | Le
Méthode de pose lin
lin le revetement | Le
Comment bien poser un revêtement mural en lin? - 2
Hoe wordt een vlaslinnen muurbekleding goed geplaatst - 2
Hoe wordt een vlaslinnen muurbekleding goed geplaatst? -1&2
Ik zie je graag... in vlaslinnen
Au fil du lin   
I love you in belgian linen
Au fil du lin
Ik zie je graag... in vlaslinnen
Ik zie je graag... in vlaslinnen
Ik zie je graag... in vlaslinnen
Belgian art of linen | The
Belgian art of linen | The
Au pays des seigneurs du lin 
Au pays des seigneurs du lin
Au pays des seigneurs du lin 
Au pays des seigneurs du lin 
In 't land van vlas en Leie
In 't land van vlas en Leie
In 't land van vlas en Leie
In 't land van vlas en Leie
In 't land van vlas en leie
bloemenmeisje | Het
Contons fleurette
Contons fleurette
bloemenmeisje | Het
bloemenmeisje | Het
bloemenmeisje | Het
Contons fleurette
bloemenmeisje | Het
[pompiers aan het werk]

153/161 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



Monument national de la Lys | Hulde aan de oudstrijders 1940 | Inhuldiging van het Leie-monument te Kortrijk
Prentkaart uit Zoutenaaie
Voetbal, stadhuis
Turnfeest en Stoet Kortrijk
Speelplein
Autocar en Bussalon
Erfgoed Frans-Vlaanderen
Brandweercongres Kortrijk
Monument (stile) Visite du Prince Royal 1950
Gulden Sporenstoet 1982
Kortrijk Kultuur en Toerisme
[huwelijksceremonie in kerk]
Afscheid
opening E3 - autoweg
Kortrijk Economie en Nijverheid
In de orde van de ereburgers: Emiel Delrue-Roger Ducatteeuw
Reusachtige brand in kloddenfabriek
Warande
Schoollessen in het Fort
[huwelijksfeest]
Monument national de la Lys | Hulde aan de oudstrijders 1940 | Inhuldiging van het Leie-monument te Kortrijk
Gulden Sporenstoet 1977
[uitstap Frankrijk]
Vlas 1
Bombardementen 1943-1944
Mijn Vlaanderenland
Leiegezante Ooigem
[vertrek naar huwelijk]
Reusachtige brand UNICA
E3 drie rijstroken
Aalbeke
[wandeling en huwelijksfoto's]
Hiver Ferme Vandenbogaerde
Streuvels
De Oogst
[Geschiedenis Zusters Paulinen]
Eucharistisch congres
A.Demedts
Intermezzo
Koperdrijfwerk
Fruit- en Bloemenstoet
[priester deelt hosties uit]
...Zo maar een park met beelden...
[Allerlei, 1963-1969]
Zonneweelde 1953
Hugo Verriest wandelde
Speelplein te Kortrijk
Paasfoor
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Stoet Kortrijk
Ereburger E. Delrue (dans)
De E3 in wording
United
De 4 seizoenen G. Gezelle
Nationaal Leiemonument-Kortrijk
Verkiezingen 1976
Television Miss TV Sunderman
Vlas
Vlas 2
Ereburger E. Delrue (aanstelling)
Sonate voor Vlaanderen
Onze kinderen Krista en Lutgart
[Allerlei 1956]
Cortoriacum-Kortrijk
[dwergen | 1ste communie | duivenhok]
De Warande (overschot)
Dreggingswerken Maes/Coopman
Ons huis in Vlaanderen
[meisjes in processie]
Kortrijk verkeersvrij
Het uitzicht der dingen
[uitstappen vriendenkring]
Stad Kortrijk 1977-1982
Te gast in Heule
1302-1952
Wandtapijt wereldrecord Rollegem
Luchtreis Wevelgem
Arme Klaren
Intermezzo
Familiefilm Claus Germain
Prise de vues: Marc Gyselynck Courtrai
Vierde Biënnale Interieur 1974
Zusters Paulinen
Gulden Sporen Répétition
[reportage over honden]
Betoging E3 personeel
Dromerij
Guldensporenfilm 1952
Slopen bedrijf Houtmarkt | Patershuis
BRYGJA-843
De hoefsmid
Er is weer iets te doen te Dadizele
Fort
Huldeviering Broeder Isidoor
Inhuldiging nieuwe brandweerkazerne
[Allerlei 1952]
Gemeentelijke brandweer
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Balade van een schrijver
Fort Muziek op school
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Musea en Erfgoed
21 2018_GR_00018 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Beleidsplan 

Texture 2019-2023 - Goedkeuren
21 - 2018_GR_00018 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Beleidsplan Texture 2019-2023 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sylvie De Coster

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door het 
college van burgemeester en schepenen, en de gemeenteraad van het beleidsplan 2019-2023 van 
Texture (vzw Stedelijke Musea Kortrijk).

Beschrijving
Aanleiding en context
Texture is voor de beleidsperiode 2015-2018 een erkend museum met indeling op regionaal niveau. 
Om deze indeling op regionaal niveau met bijhorende werkingssubsidies te kunnen verlengen voor de 
periode 2019-2023 dient de vzw Stedelijke Musea Kortrijk in het kader van het cultureel-
erfgoeddecreet 2017 een aanvraag in bij de Vlaamse overheid. In overeenstemming met de 
samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk heeft de vzw Stedelijke Musea Kortrijk een 
aanvraag tot verlenging van de erkenning voorbereid.

De aanvraag voor een werkingssubsidie bevat naast de beschrijving van de bestaande situatie: 1° de 
visie op de cultureelerfgoedwerking; 2° een beschrijving van de doelstellingen en de beoogde effecten 
en resultaten; 3° een meerjarenbegroting waarin alle verwachte kosten en opbrengsten van de 
werking opgenomen zijn. Deze documenten vormen een bijlage bij deze nota.

Argumentatie
Aan de opening van Texture in oktober 2014 zijn jaren voorbereiding voorafgegaan. Het vroegere 
Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum was aan herbronning toe, wat uiteindelijk uitmondde in een 
volledige transformatie: van het museale concept en het collectieprofiel over de publiekswerking tot 
zelfs een nieuwe merknaam en locatie toe.

Ondertussen heeft Texture er drie volledige werkjaren opzitten. De reacties van het publiek hebben 
het vertrouwen in de gemaakte keuzes alleen maar versterkt. Texture zet de komende jaren dan ook 
vol overtuiging de uitgerolde basiswerking verder, maar is tegelijk, in lijn met de gedurfde 
transformatie, ook klaar voor nieuwe ambities.

Deze ambities zijn vertaald in vijf strategische doelstellingen voor 2019-2023, die op hun beurt 
omgezet zijn in operationele doelstellingen en acties. Samen vormen ze de leidraad voor het bestuur, 
het Texture-team en de Texture-gemeenschap. Het gaat hierbij telkens om nieuwe accenten of zelfs 
volledig nieuwe doelen, die van Texture extra inspanning, tijd, middelen en soms zelfs een nieuwe 
denkwijze vragen.

Dit beleidsplan omvat de grote werklijnen en doelstellingen voor de periode 2019-2023 en zal nadien 
verder verfijnd en geconcretiseerd worden in actieplannen en budgetten die conform artikel 19 van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw Stedelijke Musea Kortrijk jaarlijks ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad van de stad Kortrijk worden voorgelegd.

Het beleidsplan werd besproken op de raad van bestuur van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk van 
14/11/2017 en goedgekeurd. Het volledige aanvraagdossier wordt ten laatste op 15 januari 2018 
ingediend bij de Vlaamse overheid.
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Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

- het cultureel-erfgoeddecreet 2017

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Dit beleidsplan gaat uit van een status quo betreffende de financiële middelen en personeelskader dat 
op vandaag door de stad Kortrijk voor de vzw Stedelijke Musea Kortrijk is voorzien. Voor de realisatie 
van de ambities vraagt de vzw Stedelijke Musea Kortrijk een verhoging van de werkingssubsidies 
aan de Vlaamse Overheid met € 30.000 per jaar.

 

Besluit
Punt 1
het beleidsplan 2019-2023 van de vereniging Stedelijke Musea Kortrijk - Texture goed te keuren.

Bijlagen
- 1 Texture_Missie en visie.docx
- 2 Texture_Strategische doelstellingen.docx
- 3 Texture_Begroting en personeelsgegevens.xlsx

22 2018_GR_00019 Straatnaamgeving - Wouwplein en Wedeplein 
- definitief goedkeuren

22 - 2018_GR_00019 - Straatnaamgeving - Wouwplein en Wedeplein - definitief goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor twee nieuw aan te leggen pleintjes aan de Camiel De Stoopstraat (Hoog Kortrijk, verkaveling aan 
de Ten Houtedreef) moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie stelde als namen 
voor: Wouwplein en Wedeplein. Openbaar onderzoek en advies cultuurraad leverden geen bezwaar 
op. De gemeenteraad kan nu een definitieve goedkeuring te geven. 

Beschrijving
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Aanleiding en context
Voor twee nieuw aan te leggen pleintjes aan de Camiel De Stoopstraat (Hoog Kortrijk, verkaveling Ten 
Houtedreef) moeten namen gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 
6 december 2016. De commissie suggereerde als voorstel de namen "Wouwplein" en "Wedeplein".

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt: de twee pleintjes komen in een verkaveling van vijf 
straten, waarvoor de commissie eerder namen voorstelde van historische personen die belang gehad 
hebben voor de textielindustrie in Kortrijk. Voor de twee bijkomende namen wil de commissie in de 
sfeer van de textielindustrie blijven, door een verwijzing naar de meest bekende planten waaruit 
(vroeger, vooraleer dat synthetisch gebeurde) kleurstoffen voor het textiel werden gewonnen, zijnde 
de wede en de wouw. Uit de wede werd pastel getrokken voor indigokleuren (blauwe kleuren) en uit 
de wouw pastel voor resedakleuren (gele kleuren).

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

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op. Het advies van de cultuurraad is 
positief.

Bijgevolg kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

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

Besluit
Punt 1
Definitief, voor de nieuw aan te leggen pleintjes aan de Camiel De Stoopstraat, volgende straatnamen 
goed te keuren:

 -het meest zuidelijke van beide pleintjes : "Wedeplein"

- het meest oostelijke pleintje : "Wouwplein".

Bijlagen
- Voorstel commissie
- Straatnaamcommissie 20161206.doc
- AANKONDIGING Openbaar onderzoek Wouw en Wede.doc
- Advies CR 29062017.pdf
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23 2018_GR_00021 Straatnaamgeving - Lantaarntjestraat in 
Heule - definitief goedkeuren

23 - 2018_GR_00021 - Straatnaamgeving - Lantaarntjestraat in Heule - definitief goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor een nieuw aan te leggen straatje als verbinding tussen de Stekelbaarsstraat en de Oogststraat in 
Heule wordt een naam gevraagd. De straatnaamcommissie stelde de naam 'Lantaarntjestraat' voor. 
Openbaar onderzoek en adviesvraag cultuurraad leverden geen bezwaren op. De gemeenteraad kan 
nu definitief goedkeuring  geven. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat in Heule, als doorsteek tussen de Stekelbaarsstraat en de 
Oogststraat, moet een naam gekozen worden. Er komt geen bewoning, enkel garages. De 
straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 22 februari 2016. De commissie stelde 
voor: 'Lantaarntjestraat'.

Argumentatie
Verwijzende naar de poel, die binnen die verkaveling gelegen is, werden voor de straten daar namen 
van diertjes voorgesteld die in en om die poel leven . De commissie acht het raadzaam ook voor die 
nieuwe zijstraat een gelijkaardige naam te voorzien. Uit diverse voorstellen werd geopteerd voor het 
libel-achtige insect met de wetenschappelijke naam “Ischnura elegans” dat in de volksmond de naam 
“Lantaarntje” draagt. De rugzijde van dat insect is immers vrijwel helemaal zwart maar het achtste en 
op twee na laatste segment van het achterlijf is helder blauw gekleurd waardoor het insect het uitzicht 
heeft van een kleine lantaarn.

 

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op. Het advies van de cultuurraad 
(Heuls Denkplatform 28 september) is positief. De gemeenteraad kan nu definitief de naam 
vaststellen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

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

Besluit
Punt 1
Definitief, de nieuwe straat als doorsteek van de Stekelbaarsstraat naar de Oogststraat in Heule, de 
naam te geven: Lantaarntjestraat.
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Bijlagen
- Advies Heuls Denkplatform.pdf
- Lantaarntjestraat.doc
- AANKONDIGING Openbaar onderzoek lantaarntjesstraat.doc


