
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 27 juni 2017 

Uur: 19u00 – 19u11 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 A. Vandendriessche, B. Herrewyn: Schepenen 

 L. Lybeer, F. Santy, K. Byttebier, S. Demeyer: raadsleden 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: A. Vandersteene, P. De Coene: Schepenen  

M. Vandemaele : raadslid 

 
  

Afwezig: S. Bral, F. Verhenne, F. Rodenbach, P. Lombaerts : raadsleden 
  

Kopie: / 

Bijlagen: Aangepaste toelatingsbrief (toevoeging mbt actieplan 2017) 

 
PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

 

14 - 2017_GR_00142 - Exploitatie JC Tranzit - Nieuwe gebruikersgids & toelatings- /weigeringsbrief – 

Goedkeuren 

Toelichting door Schepen Herrewyn 

Brief ‘Toelating/ Weigering’ nog een kleine wijziging 

 

Raadslid Santy vraagt waarom dit gebruikersreglement nu op de Gemeenteraad komt, dit gebeurde nooit 
eerder, is bijvoorbeeld ook niet gebeurd voor de Ontmoetingscentra. 

 De verwijzing naar de Gemeenteraad was een uitdrukkelijke vraag van de juridische dienst. 

Raadslid Santy zou in deze dan ook graag de motivatie van de juridische dienst kennen. 

 
Antwoord juridische dienst: 
Conform artikel 42 van het gemeentedecreet bezit de gemeenteraad de volheid van bevoegdheid in de 
aangelegenheden van gemeentelijk belang. De gemeenteraad is bijgevolg bevoegd om elke aangelegenheid 
te regelen waarvoor de stad bevoegd is, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk door of krachtens een wet of 
decreet aan een ander orgaan van de gemeente werd toevertrouwd. Artikel 57 §3 van het 
gemeentedecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van 
beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen binnen de door de gemeenteraad 
desgevallend vastgestelde algemene regels. Het voorliggend dossier gaat evenwel verder dan het louter 
beheer.  
Het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op 
de overtreding van die reglementen is volgens artikel 43 §2, 2° een bevoegdheid die niet kan toevertrouwd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Vergaderverslag 



  
Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

15 - 2017_GR_00197 - 2017/1302 - Intergemeentelijke samenaankoop energie 2018-2020 - Voorwaarden 
en wijze van gunnen 

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

 

16 - 2017_GR_00200 - website - Samenwerking Digitale Regio Kortrijk 2017-2020 - Afsprakennota - 
Goedkeuren  

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

17 - 2017_GR_00201 - OCMW-vereniging. - OCMW-vereniging W13: jaarrekening 2016. – Vaststellen 

Raadslid Santy herneemt zijn vraag om jaarrekeningen op papier te krijgen. Dit was niet het geval. 

Antwoord bestuurszaken: 

Op 9 mei 2017 werd aan alle raadsleden volgend mailbericht overgemaakt: 

“Tijdens het bureau van de fractieleiders van 24 april l.l. werd de wijze van bedeling van de financiële 

stukken besproken. 

Daarbij werd volgende werkwijze afgesproken: 

1.Financiële stukken van de Stad en haar verzelfstandigde entiteiten (zijnde AGB Parko, AGB SOK, vzw 

Cultuurcentrum, vzw Stedelijke Musea, vzw Feest in Kortrijk, vzw Citymarketing & Toerisme, vzw De 

Warande, vzw Sportplus, vzw Ontmoetingscentra en vzw Ajko), alsook van het OCMW:  

zelfde systeem als bij de uitnodigingen (cfr. art. 2 HHR), d.w.z. de digitale stukken zijn de officiële stukken, 

maar bij aanvang van het mandaat zal vanuit de Stad aan de mandataris gevraagd worden of hij/zij de 

stukken ook op papier wenst. De keuze die gemaakt wordt geldt dan voor al deze stukken. 

 

2. Financiële stukken van intercommunales (zijnde Figga, Gaselwest, Imog, Leiedal, Psilon en WIV), OCMW-

verenigingen (Vereniging Ons Tehuis, Audio en W13) en kerkfabrieken:  

deze stukken worden enkel digitaal bezorgd, tenzij de Stad vanuit de vereniging zelf voldoende papieren 

exemplaren ontvangt.  

Op vandaag ontvangt de Stad deze stukken enkel digitaal.” 

 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

X
Stijn Tanghe

 

 


