
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 11 april 2017 

Uur: 19u00 – 19u15 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 A. Vandendriessche, A. Vandersteene, P. De Coene: schepenen 

 L. Lybeer, F. Santy, S. Bral, F. Rodenbach, P. Lombaerts, K. Byttebier, S. Demeyer, 

M. Ahouna: raadsleden 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: M. Vandemaele: raadslid 
  

Afwezig: F. Verhenne: raadslid 
  

Kopie: / 

Bijlagen:  

 
PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

8 - 2017_GR_00100 - 2017/743 - Directie ruimte - beheer openbaar domein: aankoop van compacte 4m³ 

veegwagen ter vervanging van W361 - Voorwaarden en wijze van gunnen 

Toelichting door Schepen Vandendriessche  

Raadslid Santy heeft een vraag over het onderscheid tussen de aankoopprijs en de prijs van het 
onderhoudscontract. 

Schepen Vandendriessche geeft aan dat het niet de bedoeling is om een onderhoudscontract aan te 
gaan. De dubbele prijsvraag is bedoeld om de vergelijkbaarheid van de offertes te verhogen (life 
cycle cost). Bovendien vormt de prijsopgave voor een onderhoudscontract een graadmeter voor 
evaluatie van de kostprijs van het onderhoud in eigen beheer. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

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

Toelichting door Schepen Vandersteene 
Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

10 - 2017_GR_00098 - Straatnaamgeving - Zomerplein - Goedkeuren  

Toelichting door Schepen Vandersteene 

Raadslid Santy vraagt waarom afgeweken wordt van het voorstel van de straatnaamcommissie, die 
“Zomerweide” had voorgesteld. 

Schepen Vandersteene geeft aan dat het voorstel dubbel was en de keuze tussen Zomerweide en 
Zomerplein aan het College van Burgemeester en Schepenen gelaten werd. Gezien er daar, na 
afwerking van alle realisaties, helemaal geen sprake meer is van weide, werd er gekozen voor 
Zomerplein.  
 

Vergaderverslag 



Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

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

Toelichting door Schepen Vandersteene 
Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

12 - 2017_GR_00097 - Integratie - toegankelijke dienstverlening. - Modelovereenkomst Sociaal 

Tolkendienst Agentschap Integratie en Inburgering. – Goedkeuren 

Toelichting door Schepen De Coene. 

Raadslid Santy bevraagt de serieuze daling van het kostprijs – opgenomen in art. 3 – vanaf 1 maart 
(van € 24,00 voor het 1e uur + € 6,00 per begonnen vervolgend kwartier, naar € 8,00 voor het 1e uur + 
€ 2,00 per begonnen vervolgend kwartier + vervoerskosten (€0,33 per km of werkelijke kost openbaar 
vervoer)). 

Schepen De Coene stelde hetzelfde vast, en vraagt na om fouten uit te sluiten. Er werd vanuit de 
stad geenszins een ingreep of tussenkomst gedaan om de prijs te drukken.  

In antwoord op vraag naar bijkomende uitleg reikt de ambtenaar Integratie, diversiteit en 
discriminatie volgende elementen aan: 
- Per 1 maart wordt het aanbod van het Agentschap Inburgering en Integratie op het vlak van 

sociaal tolken in heel Vlaanderen (uitgezonderd de grootsteden Antwerpen en Gent) 
gelijkgesteld. 

- Die gelijkschakeling is zowel inhoudelijk: Wat kan?, als financieel: Wie betaalt welk deel van de 
kosten (AII, opdrachtgevende besturen zoals het stadsbestuur, gebruikers)? 

- Die gelijkschakeling betekent voor Kortrijk een daling van de prijs voor prestaties, maar een 
verhoging met de verplaatsingskosten (die tot 1 maart inbegrepen waren).  

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

13 - 2017_GR_00102 - Dienst van Algemeen Economisch Belang - Uitbating van een spelotheek -

Vaststellen 

Toelichting door Schepen De Coene 
Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

14 - 2017_GR_00103 - Spelotheek De Speelvogel Kortrijk - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren  

Toelichting door Schepen De Coene 
Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

 

12/04/2017

X
Stijn Tanghe

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  

 


