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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 22 december 2015 

  

 
 

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 

van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 
Aanwezig: 
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 
Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: 
Schepenen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 1 
Connie Devos: Raadslid afwezig voor 1, 2 
Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1, 2 
Koen Delie: Raadslid 
Nele Coussement: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3 

 

 
De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 
 

OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS 

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

M‟HAMED KASMI EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

 
Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 5 januari 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 12 januari 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen 
Connie Devos, Delphine Cloet, Koen Delie, Nele Coussement: Raadsleden 
 

2. goedkeuren budgetwijziging 2015 WAGSO 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat veralgemeend in 
werking treedt vanaf financieel boekjaar 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 waarbij diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging 2015 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO die goedgekeurd 
werd in de Raad van Bestuur van 2 december 2015; 
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Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 16 december 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 21 
tegen: 0 
onthoudingen: 8 
Besluit: 
Enig art.: De budgetwijziging 2015 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO goed te keuren met volgende 

eindcijfers: 

Budgetwijziging 2015 
RESULTAAT OP KASBASIS Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 
I. Exploitatiebudget (B-A) -131.946 556.786 424.841 
  A. Uitgaven 2.455.015 -828.445 1.626.570 
  B. Ontvangsten 2.323.069 -271.659 2.051.410 
   2. Overige 2.323.069 -271.659 2.051.410 

II. Investeringsbudget (B-A) -5.901.672 2.035.672 -3.866.000 
  A. Uitgaven 5.901.672 -2.035.672 3.866.000 
  B.  Ontvangsten 0 0 0 

III. Andere (B-A) 4.951.700 -1.854.600 3.097.100 
  A. Uitgaven 723.300 -20.400 702.900 
   1. Aflossing financiële schulden 723.300 -20.400 702.900 

   a. Periodieke aflossingen 723.300 -618.400 104.900 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 598.000 598.000 

  B. Ontvangsten 5.675.000 -1.875.000 3.800.000 
   1. Op te nemen leningen en leasings 5.675.000 -1.875.000 3.800.000 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1.081.918 737.858 -344.059 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  1.093.165 -422.530 670.635 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  11.247 315.328 326.576 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 18.682 -18.682 0 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 0 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 18.682 -18.682 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -7.434 334.010 326.576 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Martine Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 8 Mario Verhellen, Heidi Vandenbroeke, Jan Balduck, Geert Deroose, 

Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 
 
Afwezigheden bij dit punt: Connie Devos, Delphine Cloet, Koen Delie, Nele Coussement: Raadsleden 
 

3. goedkeuren wijziging meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2016 WAGSO 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, feliciteert de schepen van wonen met het project in de Spoorweglaan in 
Sint-Eloois-Vijve dat hij voorgesteld heeft in de laatste raad van bestuur van WAGSO. Hij heeft hier de 
voorbije jaren keihard aan gewerkt en dit zou in 2016 moeten resulteren in de aankoop van een stuk grond 
van ongeveer 4 ha en de creatie van een 100-tal woningen op termijn. Dit is een goede zaak. Hiermee keren 
we terug naar de basis van WAGSO die in de vorige bestuursperiode gelegd werd. De opdracht „betaalbaar 
wonen‟ is hopelijk één van de elementen die we kunnen realiseren in 2018. Het raadslid drukt ook de wens 
uit om overleg te plegen met de sociale huisvestingsmaatschappijen om niet alleen over te gaan tot verkoop 
van kavels, maar ook tot het realiseren van sociale koop- en huurwoningen. Dit project is positief, maar we 
mogen niet stilzitten en moeten stelselmatig blijven op zoek gaan naar projecten die kunnen gerealiseerd 
worden in het kader van betaalbaar wonen. Een goed voorbeeld is het stadsontwikkelingsproject Gent. Hier 
mag nog een tandje bij gestoken worden in de toekomst. Als we naar de bevolkingsstructuur van onze stad 
kijken, dan zien we dat nog heel wat jonge mensen Waregem verlaten. Die plaatsen worden wel ingenomen, 
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maar voornamelijk door senioren. Iedereen is welkom in Waregem maar op vlak van financiën is het niet 
onbelangrijk om jonge tweeverdieners de kans te geven van zich blijvend in Waregem te vestigen. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat veralgemeend in 
werking treedt vanaf financieel boekjaar 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 waarbij diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de voorgelegde gewijzigde meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2016 van het autonoom 
gemeentebedrijf WAGSO dat goedgekeurd werd in de Raad van Bestuur van 2 december 2015; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 16 december 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 20 
tegen: 0 
onthoudingen: 11 
Besluit: 
Enig art.: De gewijzigde meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2016 van het autonoom 

gemeentebedrijf WAGSO wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS 2015 2016 
  Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw 
I. Exploitatiebudget (B-A) -131.946 556.786 424.841 142.962 -2.473.309 -2.330.347 

  A. Uitgaven 2.455.015 -828.445 1.626.570 1.754.452 2.492.585 4.247.037 

  B. Ontvangsten 2.323.069 -271.659 2.051.410 1.897.414 19.276 1.916.690 

   2. Overige 2.323.069 -271.659 2.051.410 1.897.414 19.276 1.916.690 

II. Investeringsbudget (B-A) -5.901.672 2.035.672 -3.866.000 -265.000 -2.265.000 -2.530.000 

  A. Uitgaven 5.901.672 -2.035.672 3.866.000 265.000 2.265.000 2.530.000 

  B.  Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

III. Andere (B-A) 4.951.700 -1.854.600 3.097.100 -24.000 4.589.000 4.565.000 

  A. Uitgaven 723.300 -20.400 702.900 369.000 1.666.000 2.035.000 

   1. Aflossing financiële schulden 723.300 -20.400 702.900 369.000 1.666.000 2.035.000 

   a. Periodieke aflossingen 723.300 -618.400 104.900 369.000 116.000 485.000 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 598.000 598.000 0 1.550.000 1.550.000 

  B. Ontvangsten 5.675.000 -1.875.000 3.800.000 345.000 6.255.000 6.600.000 

   1. Op te nemen leningen en leasings 5.675.000 -1.875.000 3.800.000 345.000 6.255.000 6.600.000 

IV. Budget. resultaat boekjaar (I + II + III) -1.081.918 737.858 -344.059 -146.038 -149.309 -295.347 

V. Gecumuleerd budget. resultaat vorig bj  1.093.165 -422.530 670.635 326.576 0 326.576 

VI. Gecumuleerd budget. resultaat (IV + V)  11.247 315.328 326.576 180.537 -149.309 31.229 

VII. Bestemde gelden (op 31 december) 18.682 -18.682 0 0 0 0 

  A. Bestemde gelden (exploit.) 0 0 0 0 0 0 

  B. Bestemde gelden (invest.) 0 0 0 0 0 0 

  C. Bestemde gelden (andere) 18.682 -18.682 0 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -7.434 334.010 326.576 180.537 -149.309 31.229 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 2017 2018 
  Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw 
I. Exploitatiebudget (B-A) 1.428.483 -817.413 611.070 274.860 136.558 411.418 

  A. Uitgaven 2.067.007 -361.838 1.705.170 1.742.397 680.875 2.423.272 

  B. Ontvangsten 3.495.490 -1.179.250 2.316.240 2.017.257 817.433 2.834.690 

   2. Overige 3.495.490 -1.179.250 2.316.240 2.017.257 817.433 2.834.690 

II. Investeringsbudget (B-A) -77.000 0 -77.000 -270.000 125.000 -145.000 

  A. Uitgaven 77.000 0 77.000 270.000 -125.000 145.000 

  B.  Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

III. Andere (B-A) -1.061.500 576.500 -485.000 -171.500 -173.500 -345.000 
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  A. Uitgaven 1.311.500 -826.500 485.000 391.500 93.500 485.000 

   1. Aflossing financiële schulden 1.311.500 -826.500 485.000 391.500 93.500 485.000 

   a. Periodieke aflossingen 1.311.500 -826.500 485.000 391.500 93.500 485.000 

  B. Ontvangsten 250.000 -250.000 0 220.000 -80.000 140.000 

   1. Op te nemen leningen en leasings 250.000 -250.000 0 220.000 -80.000 140.000 

IV. Budget. resultaat boekjaar (I + II + III) 289.983 -240.913 49.070 -166.640 88.058 -78.582 

V. Gecumuleerd budget. resultaat vorig bj  31.229 0 31.229 80.299 0 80.299 

VI. Gecumuleerd budget. resultaat (IV + V)  321.212 -240.913 80.299 -86.341 88.058 1.717 

VII. Bestemde gelden (op 31 december) 0 0 0 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 321.212 -240.913 80.299 -86.341 88.058 1.717 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 2019 
  Vorig Wijziging Nieuw 
I. Exploitatiebudget (B-A) 808.381 2.419.964 3.228.345 

  A. Uitgaven 1.772.385 120.610 1.892.995 

  B. Ontvangsten 2.580.766 2.540.574 5.121.340 

   2. Overige 2.580.766 2.540.574 5.121.340 

II. Investeringsbudget (B-A) -328.000 225.000 -103.000 

  A. Uitgaven 328.000 -225.000 103.000 

  B.  Ontvangsten 0 0 0 

III. Andere (B-A) -358.300 -2.740.700 -3.099.000 

  A. Uitgaven 658.300 2.540.700 3.199.000 

   1. Aflossing financiële schulden 658.300 2.540.700 3.199.000 

   a. Periodieke aflossingen 658.300 -159.300 499.000 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 2.700.000 2.700.000 

  B. Ontvangsten 300.000 -200.000 100.000 

   1. Op te nemen leningen en leasings 300.000 -200.000 100.000 

IV. Budget. resultaat boekjaar (I + II + III) 122.081 -95.736 26.345 

V. Gecumuleerd budget. resultaat vorig bj  1.717 0 1.717 

VI. Gecumuleerd budget. resultaat (IV + V)  123.798 -95.736 28.062 

VII. Bestemde gelden ( op 31 december) 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 123.798 -95.736 28.062 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 20 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 11 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, 
Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie, Nele Coussement: Raadsleden 
 

4. goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019 en kennisname budget 2016 OCMW Waregem 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij het gevoel had een andere schepen te zien in de 
commissie. Als hij denkt aan het aspect kinderarmoede, herinnert het raadslid zich nog de discussie in 2013 
toen hij het idee opperde om een kinderarmoedeplan op te maken. We zijn ondertussen 2 jaar verder en we 
merken dat er toch werk gemaakt wordt van een geïntegreerde aanpak van kinderarmoede en het 
armoedebeleid in het algemeen. Dit is niet onlogisch als men het OCMW de voorbije maanden gevolgd heeft. 
We moeten vaststellen dat de budgetten die naar uitkeringen gaan, behoorlijk gestegen zijn. Men zegt wel 
dat de crisis voorbij is, maar in het OCMW voelt men dit absoluut niet aan. We zien het ook aan de cijfers 
van het globaal inkomen in onze stad. Er zijn nog altijd heel wat mensen die onder de drempel zitten om 
een belastingformulier in te vullen. De dagprijzen op de zorgcampus zullen in 2016 niet stijgen. Dit is goed, 
want de pensioenen zijn het voorbije jaar ook niet gestegen door de indexsprong. We moeten zeker als 
OCMW kijken naar de ouderenzorg. Op vandaag hebben we 65 instellingsbedden per 1000 senioren. Als we 
dit afzetten t.o.v. een aantal jaar geleden staan we bijna op ex aequo. Het stoot hem wel tegen de borst 
dat op het Gaverke het lokaal dienstencentrum stopgezet wordt na meer dan 20 jaar. Het dienstencentrum 
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zal verhuizen naar het centrum van Waregem. Dit is een spijtige zaak. We hebben maar één diensten-
centrum in Waregem. Dat er in het centrum van Waregem ook iets nodig is, wil het raadslid niet ontkennen, 
maar als men vergelijkt met andere gemeenten, dan is meer dan één dienstencentrum geen uitzondering.  
Harelbeke heeft 2 dienstencentra, Kortrijk heeft er 6. Als men hier een extra polatie van zou maken, dan 
zou Waregem er 3 kunnen gebruiken. Het Gaverke wordt vervangen door een antennepunt, maar iedereen 
weet dat dit niet dezelfde werking en permanentie is. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat veralgemeend in 
werking treedt vanaf financieel boekjaar 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 waarbij diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de beslissing in schepencollege van 3 november 2015 waarbij de ontwerpen van het gewijzigd 
financieel meerjarenplan 2014-2019 en de beleidsnota en het budget 2016 van het OCMW van Waregem 
positief werden geadviseerd; 
Gelet op het voorgelegde gewijzigde financieel meerjarenplan 2014-2019 en de beleidsnota en het budget 
2016 van het OCMW van Waregem; 
Gelet dat de cijfers van het gewijzigde financieel meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 van het 
OCMW werden opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2016 van de stad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 16 december 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 21 
tegen: 0 
onthoudingen: 11 
Besluit: 
Art. 1: Het gewijzigd financieel meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd met volgende eindcijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Jaarrekenin
g 

Budget Budget Budget Budget Budget 

I. Exploitatiebudget (B-A)   3.076.648 2.269.343 1.681.983 1.743.744 1.807.886 1.844.809 

  A. Uitgaven 25.124.883 26.645.935 27.092.327 27.452.479 28.063.887 28.733.989 

  B. Ontvangsten 28.201.530 28.915.278 28.774.310 29.196.223 29.871.773 30.578.798 

   1.a Belastingen en boetes       

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

3.938.847 3.949.728 2.955.784 3.035.576 5.703.856 6.145.275 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 

      

   2. Overige 24.262.683 24.965.550 25.818.526 26.160.647 24.167.917 24.433.523 

II. Investeringsbudget (B-A) -1.692.456 -4.519.084 -14.100 89.500 91.500 93.500 

  A. Uitgaven 2.185.325 4.971.953 351.600 530.000 250.000 250.000 

  B.  Ontvangsten 492.869 452.869 337.500 619.500 341.500 343.500 

III. Andere (B-A) -1.455.939 -1.488.445 -1.811.977 -1.873.738 -1.937.880 -1.974.803 

  A. Uitgaven 1.775.196 1.988.445 1.811.977 1.873.738 1.937.880 1.974.803 

   1. Aflossing financiële schulden 1.775.196 1.988.445 1.811.977 1.873.738 1.937.880 1.974.803 

   a. Periodieke aflossingen 1.775.196 1.988.445 1.811.977 1.873.738 1.937.880 1.974.803 

   b. Niet-periodieke aflossingen       

   2. Toegestane leningen       

   3. Overige transacties       

  B. Ontvangsten 319.257 500.000     
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   1. Op te nemen leningen en leasings 319.257 500.000     

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

      

   a. Periodieke terugvorderingen       

   b. Niet-periodieke terugvorderingen       

   3. Overige transacties       

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -71.747 -3.738.185 -144.094 -40.494 -38.494 -36.494 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 6.970.432 6.898.685 3.160.500 3.016.406 2.975.912 2.937.418 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 6.898.685 3.160.500 3.016.406 2.975.912 2.937.418 2.900.924 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.819.576 2.096.922 2.292.517 2.490.112 2.689.707 2.891.302 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie       

  B. Bestemde gelden voor investeringen 3.819.576 2.096.922 2.292.517 2.490.112 2.689.707 2.891.302 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 3.079.110 1.063.578 723.889 485.800 247.711 9.622 

 
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget 

Autofinancieringsmarge (I-II) 1.431.446 410.892 0 0 0 0 

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.852.836 3.113.135 2.339.390 2.344.141 2.350.682 2.327.165 

  A. Exploitatieontvangsten 28.201.530 28.915.278 28.774.310 29.196.223 29.871.773 30.578.798 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van 
schulden (1-2) 

24.348.695 25.802.143 26.434.920 26.852.082 27.521.091 28.251.633 

   1. Exploitatie-uitgaven 25.124.883 26.645.935 27.092.327 27.452.479 28.063.887 28.733.989 

   2. Nettokosten van de schulden 776.188 843.792 657.407 600.397 542.796 482.356 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 2.421.390 2.702.243 2.339.390 2.344.141 2.350.682 2.327.165 

  A. Netto-aflossingen van schulden 1.645.202 1.858.451 1.681.983 1.743.744 1.807.886 1.844.809 

  B.  Nettokosten van schulden 776.188 843.792 657.407 600.397 542.796 482.356 

 
Art. 2: De gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan wordt als volgt voorzien: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gemeentelijke bijdrage exploitatie 3.949.728 2.955.784 3.035.576 5.703.856 6.145.275 

Toevoeging gemeentelijke bijdrage 1.553.160 2.329.740 2.329.740 0 0 

Gemeentelijke investeringstoelage 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

De vergoeding aan het OCMW voor de overdracht van de gronden van het Ware Heem ten behoeve 
van het pps-project ZuidBoulevard bedraagt € 7 765 800 volgens de verkoopakte. De resterende 
vergoeding wordt verkort uitbetaald aan het OCMW over twee jaar (in 2016 en 2017 voor telkens 
€ 2 329 740) en wordt beschouwd als een deel van de exploitatiebijdrage. 
De jaarlijkse investeringsbijdrage bedraagt € 75 000 voor de samenstelling van de aankoopsom van 
Sf De Varent. 

Art. 3: Het gemeentefonds bedraagt (bron Vlaamse gemeenschap ABB): 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gemeentefonds 780.804 808.283 836.573 865.853 896.159 

Art. 4: Er wordt kennis genomen van de beleidsnota en het budget 2016 van het OCMW met volgende 
eindcijfers: 

SCHEMA TB2: EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 

  Code 
Jaarrekening 

2014 
Budget 2015 Budget 2016 

I. Uitgaven   25.124.883 26.645.935 27.092.327 

   A. Operationele Uitgaven   24.348.216 25.800.593 26.433.270 

      1. Goederen en diensten 60/1 4.307.728 4.788.065 4.846.259 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 17.924.682 18.542.872 19.037.362 
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      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 1.988.541 2.428.411 2.514.404 

      4. Toegestane werkingssubsidies 649       

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 127.265 41.245 35.245 

   B. Financiële uitgaven 65 776.667 845.342 659.057 

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694       

II. Ontvangsten   28.201.530 28.915.278 28.774.310 

   A. Operationele ontvangsten   28.197.558 28.912.542 28.771.596 

      1. Ontvangsten uit de werking 70 16.262.121 16.479.690 16.498.395 

      2. Fiscale ontvangsten en boetes         

         a. Aanvullende belastingen         

            - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300       

            - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301       

            - Andere aanvullende belasting 7302/9       

         b. Andere belastingen 731/9       

      3. Werkingssubsidies   8.590.760 8.782.957 8.586.827 

         a. Algemene werkingssubsidies   7.147.277 7.132.062 6.942.177 

            - Gemeente- of provinciefonds 7400 753.482 780.804 808.283 

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 3.938.847 3.949.728 2.955.784 

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 2.454.948 2.401.530 3.178.110 

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.443.483 1.650.895 1.644.650 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 1.278.649 1.539.050 1.586.465 

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.066.027 2.110.845 2.099.909 

   B. Financiële ontvangsten 75 3.973 2.736 2.714 

   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794       

III. Saldo   3.076.648 2.269.343 1.681.983 

 

SCHEMA TB4 : EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN 

DEEL 1: UITGAVEN Code 
Jaarrekening 

2014 
Budget 2015 Budget 2016 

I. Investeringen in financiële vaste activa         

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 

281       

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

II. Investeringen in materiële vaste activa   2.111.731 4.913.820 276.600 

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige  
materiële vaste activa 

  2.111.731 4.913.820 276.600 

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.995.521 4.623.373 113.000 

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4 116.210 290.447 163.600 

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële  
vaste activa 

2906       

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 73.594 58.133 75.000 
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IV. Toegestane investeringssubsidies 664       

TOTAAL UITGAVEN   2.185.325 4.971.953 351.600 

     
DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 

Jaarrekening 
2013 

Budget 2014 Budget 2015 

I. Verkoop van financiële vaste activa   
  

  

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 

281       

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8 
  

  

II. Verkoop van materiële vaste activa   
  

  

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige  
materiële vaste activa 

        

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9       

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4       

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa   
  

  

      1. Onroerende goederen 260/4 
  

  

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van  
materiële vaste activa 

176       

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21       

IV. Investeringssubsidies en –schenkingen 
150-180 
4951/2 

492.869 452.869 337.500 

TOTAAL ONTVANGSTEN   492.869 452.869 337.500 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 11 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, 
Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie: Raadslid 
 

5. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar 2016 

De Raad, 
Gelet op de gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 464 tot 470bis; 
Gelet op de financiële situatie van de stad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie  van 16 december 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor:  21 
tegen:    0 
onthoudingen: 11 
Besluit: 
Art. 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 

rijksinwoners die belastbaar zijn in de stad op 1 januari van het dienstjaar. 
De belasting wordt vastgesteld op 6,8 % van van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting 
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wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar. 

Art. 2: De vestiging en de inning van de aanvullende gemeentebelasting worden toevertrouwd aan de 
administratie der directe belastingen, overeenkomstig art. 469 van het wetboek op de 
inkomstenbelasting 1992. 

Art. 3: Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

Art. 4:  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 11 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, 
Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie: Raadslid 
 

6. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2016 

De Raad 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald: 
- Art. 251 tot en met 260ter over de grondslag van de onroerende voorheffing; 
- Art. 297 tot en met 463 over de procedure van vestiging en invordering; 
- Artikel 464/1 over de vestiging van de opcentiemen; 
- Art. 471 tot en met 504 over het kadastraal inkomen. 
Gelet op de financiële toestand van de stad, 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie  van 16 december 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor:  21 
tegen:    0 
onthoudingen: 11 
Besluit: 
Art. 1: Er worden voor het aanslagjaar 2016, 1600 (duizend zeshonderd) gemeentelijke opcentiemen op de 

onroerende voorheffing gevestigd. 
Art. 2: Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
Art. 3:  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 11 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, 
Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie: Raadslid 
 

7. vaststellen wijziging meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 stad Waregem 

- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat Open Vld het positief vindt dat er ingezet wordt op meer 
sociaal wonen in Waregem en dat er meer budget voorzien wordt voor het heraanleggen van voet- en 
fietspaden. Veel voet- en fietspaden liggen er heel slecht bij in Waregem. Negatief is dat er geen budget 
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voorzien is voor Be-Part. Enkele maanden geleden was er een debat betreffende Be-Part. De meerderheid 
liet toen verstaan dat men Be-Part wou behouden in Waregem. Raadslid Wyckhuyse heeft toen ook gezegd 
dat men geld op tafel zou moeten leggen om Be-Part in Waregem te houden. Blijkbaar is dit ook al 
besproken in Kortrijk en mogen we er vanuit gaan dat Be-Part naar Kortrijk zal verhuizen. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, stelt: “applaus op alle banken”. We hebben een begroting om 
jaloers op te zijn, aldus de schepen in de commissie. Raadslid Vandenbroeke bevestigt dit applaus, zij het 
alleen op korte termijn. We zijn blij met de geplande investeringen op vlak van verkeersveiligheid, maar 
men mag niet met losse flodders werken. Men moet inventariseren zodat men weet waar de pijnpunten 
zitten en zodat iedereen weet dat er een plan is. Op vandaag is dit niet het geval. Problemen oplossen als ze 
zich stellen, kan wel eens verkeerd aflopen. We zijn blij met de investeringen als die het algemeen nut 
dienen. Als ze er zijn ter wille van de vereeuwiging in de analen van de Waregemse geschiedenis dan hebben 
we onze bedenkingen, zegt raadslid Vandenbroeke. Een nieuwe boulevard met een prijskaartje dat alsmaar 
hoger wordt, lijkt minder in functie van het algemeen nut als daar niets van toegevoegde waarde tegenover 
staat. De leegstand van onze winkelpanden is al langer een probleem. Men kan niet blijven de kop in het 
zand steken. Waregem promoten als winkelstad is niet alleen nu, maar al enkele jaren heel dubieus. Een 
plan dringt zich op, maar is er tot op heden niet. Winkelstraten en winkelcentrum Het Pand lopen leeg. Een 
oplossing dient zich nog niet aan. De rekening is voor elkeen van ons. Dat we verworden tot een slaapstad, 
volgestouwd met appartementsgebouwen is een probleem dat we al jaren aankaarten. Een levendige stad 
zijn we al lang niet meer. Toekomstgericht is dit een doodsteek voor Waregem. De vergrijzing komt er al 
lang aan en de waarschuwing al decennia geleden. Damage control is nooit een goede raadgever. We 
beschikken over zo veel troeven in onze stad en de hippodroom is er zeker één van. Het doet pijn om te zien 
dat ook daar paniekvoetbal gespeeld wordt. Het uitwerken van een degelijk plan tot verrijking van de site 
was nog niet aan de orde. Men kiest hier ook liever voor een oplossing op korte termijn met de hypotheek op 
het prijskaartje. Voor cultuur met een grote C bloeden de neuzen. Investeren mag en moet. N-VA is voor 
vooruitgang, maar evenzeer staan we open voor verandering en verder denken dan onze neus lang is. De 
toekomst van de volgende generaties veilig stellen, daar kiezen we voor en daar staan we voor, zegt het 
raadslid. Dit staat ver van de keuzes waarvoor dit beleid kiest. Een beleid dat gaat over een korte termijn en 
de toekomst van iedereen op het spel zet. Dan hebben we het nog niet eens over het mobiliteitsprobleem, 
dat pertinent aanwezig is, maar geen tijd, geen geld, geen visie. We houden de vinger aan de pols, kritisch 
en rechtvaardig omdat onze stad meer verdient dan kortzichtigheid, besluit raadslid Vandenbroeke. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft nog weinig toe te voegen aan de opmerkingen van de collega‟s. 
Toen raadslid Vandenbroeke stelde dat Waregem een dode stad wordt, klonk er hoongelach bij de 
meerderheid. Hij herinnert aan de gemeenteraad van januari 2015 toen de gezamenlijke oppositie een 
duidelijk signaal gegeven heeft dat de ijspiste beter een plaats kreeg op de markt dan in park Casier. De 
meerderheid heeft dit gevolgd, waarvoor dank. We zien op vandaag al het resultaat. We doen er allemaal 
een goede zaak aan. Positief is ook het budget dat ter beschikking gesteld wordt voor de brandweerkazerne. 
Dit is een toekomstvisie om er voor te zorgen dat de brandweer vanuit een gedegen gebouw kan opereren. 
Dit is een goede zaak, die al heel lang op stapel stond. Daarnaast is er ook de politiezorg. Er is hierover ook 
een debat geweest in de politieraad, en sp.a heeft toen ook heel duidelijk aangetoond dat de dotatie van 3 
350 000 euro te weinig is. Als we een vergelijking maken met andere regio‟s, bv. Harelbeke, Deinze … dan 
moeten we vaststellen dat onze zone behoorlijk onderbemand is. De KUL-norm is opgesteld door de 
Katholieke Universiteit Leuven en een onbevooroordeelde bron. De norm geeft aan hoeveel operationele 
politieagenten men nodig heeft om een goede basis politiezorg te bieden in de zone. Voor een zone zoals 
Mira moeten dit 141 manschappen zijn. We zitten hier op vandaag 15 manschappen onder. Dit heeft 
uiteraard ook te maken met de onderfinanciering van de zone. Die financiering moet gebeuren door de 
verschillende gemeenten en we zien stelselmatig dat er vanuit alle gemeenten vragen komen om bijkomende 
politieagenten te krijgen. De vraag vanuit Zwevegem was de voorbije maanden van die mate dat zij vorige 
week aangekondigd hebben dat ze een GAS-reglement in voege laten treden, gecontroleerd in combinatie 
met de mensen van Kortrijk. Het raadslid is niet per se voorstander van een GAS-reglement, maar wil eerder 
de basis politiezorg goed uitbouwen, zodoende dat ook de verkeersveiligheid beter in de hand kan gehouden 
worden. Vrijdagavond moest hij vaststellen dat het ceremonieplein weer vol stond met geparkeerde wagens 
en dat er niet opgetreden werd, door gebrek aan manschappen. Daar moet ook aandacht voor zijn. Als 
Waregem zijn duit in het zakje zou doen gelijkaardig aan Deinze, Harelbeke en andere gemeenten, dan 
zouden we effectief zien dat die 15 extra manschappen mogelijk zijn. Niet enkel de verkeersveiligheid maar 
de veiligheid in het algemeen zou men beter kunnen managen met meer mensen. Ook daar heeft de 
bevolking recht op. Wat collega Wyckhuyse zei over Be-Part is correct. We hebben ook opgemerkt dat er op 
vandaag geen euro op de begroting 2016 staat voor een kunstencentrum dat op hoog niveau speelt. Het zou 
zeker te betreuren zijn als Waregem Be-Part kwijtspeelt. Er komen ruim 5 000 bezoekers op jaarbasis. Dit is 
niet min voor een stad als Waregem. Vandaar ons pleidooi om er alles aan te doen om dit in Waregem te 
houden. Be-Part lokt beslist meer bezoekers naar onze stad dan dat het toekomstig museum rond W.O.I zal 
doen.  
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-Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, bedankt het personeel die maanden aan het budget gewerkt hebben. 
Het bestuur mag wat verder gaan op vlak van sociaal beleid. De armoede stijgt en meer mensen moeten 
beroep doen op voedselbanken. De OCMW-voorzitter doet goede dingen, maar hij kan natuurlijk niet meer 
uitgeven dan dat er budget is. Er mogen meer middelen uitgetrokken worden voor het sociaal beleid in de 
stad. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, dankt raadslid Wyckhuyse voor zijn felicitaties en het positieve 
nieuws over investeringen voor voetpaden, fietspaden, mobiliteit. Hij is blij dat Open Vld het sociaal wonen 
nu ook belangrijk vindt. Wat Be-Part betreft, is hij aangenaam verrast dat het raadslid hier achter staat. De 
schepen van cultuur doet al het mogelijke in dit dossier. Vanuit de oppositie kunnen een aantal mensen 
getuigen dat er druk op de ketel is om Be-Part in Waregem te houden. Het is geen gemakkelijk dossier, ook 
een financieel zwaar dossier. We kunnen veronderstellen dat Vlaanderen met geld over de brug zal komen, 
maar zolang Vlaanderen niet wit op zwart zet wat ze precies zullen doen met het geld, dan blijven we 
voorzichtig. De schepen gaat regelmatig naar Be-Part maar is raadslid Wyckhuyse daar nog niet tegenkomen.  
De schepen neemt ook graag het applaus van raadslid Vandenbroeke in dank af, maar hij gaat niet akkoord 
dat het bestuur enkel op korte termijn denkt. Wat de ZuidBoulevard betreft, heeft de gemeenteraad zijn 
goedkeuring gegeven aan dit project. Dat er in dergelijk mooi project wel eens een meerkost is, daar 
moesten we niet aan twijfelen. De meerkosten worden steeds voorgelegd aan de raad. Wat de leegstand van 
de winkels betreft, doet de schepen van economie hard zijn best. Er is met WAGSO een neutrale werkgroep 
geïnstalleerd. Men kan moeilijk spreken van leegloop als er de laatste paar maanden 6 nieuwe winkels 
geopend zijn in Waregem. Dat raadslid Vandenbroeke onze stad een dode stad noemt, begrijpt hij helemaal 
niet. Misschien moet het raadslid meer buiten komen? Hij verwijst naar het voorbije weekend met alle 
evenementen. Op het dossier hippodroom komen we terug in de volgende commissie. Er zal voorgesteld 
worden hoe de bouw er zal uitzien en wat we er mee zullen doen. Dit project zal beslist ook een 
meerwaarde zijn voor de toekomst van Waregem. We stellen de toekomst veilig door te maken dat we 
vooruit geraken. En we doen dit door te investeren in onze stad. De ZuidBoulevard samen met de nieuwe 
bibliotheek is het grootste project na het Pand dat Waregem ooit heeft gedaan. De toekomst veilig stellen, 
heeft te maken met de schuldenlast. De schepen garandeert dat in 2018 de schuldenstad van de stad 
Waregem nog lager zal zijn dan 2012 en dit na dergelijk groot project. Wat de mobiliteit betreft, krijgen we 
felicitaties van collega Wyckhuyse, dit is wel het tegenovergestelde van N-VA. Raadslid Verhellen merkte nog 
op dat de ijspiste op de markt een idee was van de oppositie. Dit is niet zo, zegt de schepen. We hebben de 
opportuniteit i.v.m. werken in park Casier aangegrepen om de ijspiste eenmalig te verhuizen en zullen dit 
nadien grondig evalueren. We horen positieve geluiden over de ijspiste en de kerstsfeer op de markt. De 
felicitaties m.b.t. de brandweerkazerne aanvaarden we graag. Over de politiezorg zegt de schepen dat we 
hier met een solidair gedachtegoed zitten onder de 4 andere gemeenten. Raadslid Verhellen is lid van de 
politieraad en kan daar de vraag herhalen. Hij zal ook wel merken hoe de andere gemeenten daar op 
reageren. De felicitaties van raadslid Kasmi ten aanzien van de ploeg die het budget opgesteld heeft, zal de 
schepen overmaken.   
-Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, verwijst naar de onderhandelingen over Be-Part. Als men wil 
onderhandelen, moet men geld voorzien. De meerderheid spreekt zichzelf ook tegen. De ene zuil van de 
partij zegt dat men Be-Part hier willen houden en de andere zuil zegt het omgekeerde. Het raadslid zegt dat 
de schepen hem misschien nooit tegengekomen is in Be-Part, maar hij heeft de schepen ook nog nooit zien 
zwemmen en er wordt toch ook geïnvesteerd in het zwembad. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij dezelfde tussenkomst gedaan heeft in de politieraad over 
de politiezorg. Dat niet iedereen dit in dank afneemt in de politieraad, beseft hij. We zitten nu eenmaal in 
een heterogene zone. Drie van de vijf partners zijn dunbevolkte gemeenten en hebben een andere 
politienood dan de partners Waregem en Zwevegem. De situatie is totaal anders. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we de politiezorg solidair moeten aanpakken in de zone. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt daarom aan de burgemeester wat de mogelijkheden zijn. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij voorzitter van de zone is. Als de andere gemeenten op 
de rem moeten staan omwille van andere financiële middelen dan de stad Waregem, dan moeten we ons 
daar bij neerleggen. Er is een solidaire overeenkomst om de budgetten te bepalen.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit misschien een element is dat kan meegenomen worden voor 
overleg met Binnenlandse Zaken. Wij hebben andere noden dan dat Spiere-Helkijn heeft of dan dat Avelgem 
heeft.   
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het ook niet de bedoeling is om een klassepolitie te 
organiseren en in Waregem 15 mensen extra in te zetten. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft het niet alleen over budget, maar vooral over de nood. Misschien 
moeten we dan toch als stad gaan kijken naar een GAS-reglement. Hij begrijpt dat Avelgem en Anzegem 
daar minder voor te vinden zijn.   
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er hard gewerkt wordt aan de finalisering van de 
algemene politieverordening. Jammer dat Zwevegem daar wat vooruitloopt en niet gewacht heeft om die 
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gezamenlijk naar de gemeenteraad te brengen. Het is dan aan de gemeenten elk voor zich om te beslissen of 
ze meestappen in het GAS-verhaal. We doen daar zeker mee verder in het eerste kwartaal van 2016. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat veralgemeend in 
werking treedt vanaf financieel boekjaar 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 waarbij diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de voorgelegde gewijzigde meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2016 van de stad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 16 december 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 21 
tegen: 0 
onthoudingen: 11 
Besluit: 
Enig art.: De gewijzigde meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2016 van de stad Waregem wordt 

vastgesteld met volgende eindcijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 

  Jaarrekening Budget Budget 

I. Exploitatiebudget (B-A)   14.693.739 12.189.593 11.247.501 

  A. Uitgaven 41.371.747 43.581.595 43.093.136 

  B. Ontvangsten 56.065.486 55.771.188 54.340.637 

   1.a Belastingen en boetes 30.317.335 29.005.661 29.556.620 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 

0 0 0 

   2. Overige 25.748.151 26.765.527 24.784.018 

II. Investeringsbudget (B-A) -27.683.354 -23.010.220 -9.860.352 

  A. Uitgaven 34.604.717 53.424.075 16.691.718 

  B.  Ontvangsten 6.921.363 30.413.856 6.831.366 

III. Andere (B-A) -2.582.987 -3.971.103 -3.641.434 

  A. Uitgaven 2.823.589 4.205.618 4.872.550 

   1. Aflossing financiële schulden 2.823.589 4.205.618 4.872.550 

   a. Periodieke aflossingen 2.823.589 4.205.618 4.872.550 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

  B. Ontvangsten 240.602 234.515 1.231.116 

   1. Op te nemen leningen en leasings 0 0 1.000.000 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

240.602 234.515 231.116 

   a. Periodieke terugvorderingen 240.602 234.515 231.116 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -15.572.601 -14.791.729 -2.254.285 
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V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 
boekjaar  

41.268.451 25.695.850 10.904.120 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  25.695.850 10.904.120 8.649.835 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 5.272.024 7.585.659 7.991.659 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 5.000.000 5.357.635 5.557.635 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 272.024 1.628.024 2.434.024 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 600.000 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 20.423.826 3.318.461 658.176 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 2017 2018 2019 

  Budget Budget Budget 

I. Exploitatiebudget (B-A)   9.776.383 7.363.523 7.230.044 

  A. Uitgaven 43.868.489 47.106.265 48.036.620 

  B. Ontvangsten 53.644.872 54.469.788 55.266.665 

   1.a Belastingen en boetes 28.559.044 28.968.942 29.392.962 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 

0 0 0 

   2. Overige 25.085.828 25.500.846 25.873.703 

II. Investeringsbudget (B-A) -4.922.568 -7.319.121 -5.186.354 

  A. Uitgaven 7.675.068 8.791.621 6.269.854 

  B.  Ontvangsten 2.752.500 1.472.500 1.083.500 

III. Andere (B-A) -3.169.650 138.657 -944.877 

  A. Uitgaven 4.900.766 2.592.459 2.665.581 

   1. Aflossing financiële schulden 4.900.766 2.592.459 2.665.581 

   a. Periodieke aflossingen 4.900.766 2.592.459 2.665.581 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

  B. Ontvangsten 1.731.116 2.731.116 1.720.704 

   1. Op te nemen leningen en leasings 1.500.000 2.500.000 1.500.000 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

231.116 231.116 220.704 

   a. Periodieke terugvorderingen 231.116 231.116 220.704 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 1.684.165 183.059 1.098.813 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 
boekjaar  

8.649.835 10.334.000 10.517.059 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  10.334.000 10.517.059 11.615.872 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 8.497.659 9.003.659 10.009.659 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 5.757.635 5.957.635 6.157.635 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 2.740.024 3.046.024 3.852.024 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1.836.341 1.513.400 1.606.213 
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4.2. Autofinancieringsmarge 
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 

  Jaarrekening Budget Budget 

Autofinancieringsmarge (I-II) 12.110.752 8.218.490 6.606.067 

I. Financieel draagvlak (A-B) 15.627.435 13.016.740 12.002.775 

  A. Exploitatieontvangsten 56.065.486 55.771.188 54.340.637 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van 
schulden (1-2) 

40.438.051 42.754.448 42.337.862 

   1. Exploitatie-uitgaven 41.371.747 43.581.595 43.093.136 

   2. Nettokosten van de schulden 933.696 827.147 755.274 

   a. Kosten van de schulden 999.502 886.819 802.450 

   b. Terugvordering van de kosten van de schulden 65.806 59.672 47.176 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.516.683 4.798.250 5.396.708 

  A. Netto-aflossingen van schulden 2.582.987 3.971.103 4.641.434 

   1. Periodieke aflossingen van schulden 2.823.589 4.205.618 4.872.550 

   2. Terugvordering van periodieke aflossingen van 
schulden 

240.602 234.515 231.116 

  B.  Nettokosten van schulden 933.696 827.147 755.274 

   1. Kosten van de schulden 999.502 886.819 802.450 

    2. Terugvordering van de kosten van de schulden 65.806 59.672 47.176 

 
 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2017 2018 2019 

  Budget Budget Budget 

Autofinancieringsmarge (I-II) 5.106.733 5.002.180 4.785.167 

I. Financieel draagvlak (A-B) 10.483.891 8.046.043 7.886.971 

  A. Exploitatieontvangsten 53.644.872 54.469.788 55.266.665 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van 
schulden (1-2) 

43.160.981 46.423.745 47.379.693 

   1. Exploitatie-uitgaven 43.868.489 47.106.265 48.036.620 

   2. Nettokosten van de schulden 707.508 682.520 656.927 

   a. Kosten van de schulden 746.433 713.432 679.606 

   b. Terugvordering van de kosten van de schulden 38.925 30.912 22.679 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 5.377.158 3.043.863 3.101.804 

  A. Netto-aflossingen van schulden 4.669.650 2.361.343 2.444.877 

   1. Periodieke aflossingen van schulden 4.900.766 2.592.459 2.665.581 

   2. Terugvordering van periodieke aflossingen van 
schulden 

231.116 231.116 220.704 

  B.  Nettokosten van schulden 707.508 682.520 656.927 

   1. Kosten van de schulden 746.433 713.432 679.606 

    2. Terugvordering van de kosten van de schulden 38.925 30.912 22.679 

 



Gemeenteraadszitting dinsdag 22 december 2015 15 

 

De cijfers van het budget 2016 passen binnen het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019. 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Code 
Jaarrekening 

2014 
Budget jaar 

2015 
Budget jaar 

2016 

I. Exploitatiebudget (B-A)  14.693.739 12.189.593 11.247.501 
A. Uitgaven  41.371.747 43.581.595 43.093.136 
B. Ontvangsten  56.065.486 55.771.188 54.340.637 

1.a. Belastingen en boetes  30.317.335 29.005.661 29.556.620 
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

 0 0 0 

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar  0 0 0 
2. Overige  25.748.151 26.765.527 24.784.018 

II. Investeringsbudget (B-A)  -27.683.354 -23.010.220 -9.860.352 
A. Uitgaven  34.604.717 53.424.075 16.691.718 
B. Ontvangsten  6.921.363 30.413.856 6.831.366 

III. Andere (B-A)  -2.582.987 -3.971.103 -3.641.434 
A. Uitgaven  2.823.589 4.205.618 4.872.550 

1. Aflossing financiële schulden  2.823.589 4.205.618 4.872.550 
a. Periodieke aflossingen 421/4 2.823.589 4.205.618 4.872.550 
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 
3. Overige transacties  0 0 0 

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 

B. Ontvangsten  240.602 234.515 1.231.116 
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 1.000.000 
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden  240.602 234.515 231.116 

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 240.602 234.515 231.116 
b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 

3. Overige transacties  0 0 0 
a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 
4949-
4959 

0 0 0 

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  -15.572.601 -14.791.729 -2.254.285 
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  41.268.451 25.695.850 10.904.120 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV+V)  25.695.850 10.904.120 8.649.835 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)  5.272.024 7.585.659 7.991.659 
A. Bestemde gelden voor de exploitatie  5.000.000 5.357.635 5.557.635 
B. Bestemde gelden voor investeringen  272.024 1.628.024 2.434.024 
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen  0 600.000 0 

VII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  20.423.826 3.318.462 658.176 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 21 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 11 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, 
Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie: Raadslid 
 

B1. agendapunt ingediend door raadslid M. Verhellen: motie lastenverlaging voor lokale besturen 

“Recent besliste de federale regering om in het kader van de tax shift, het algemene tarief van 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, tegen 2018 en afhankelijk van de toestand van de 
begroting, te verlagen tot 25%. Dit houdt een verlaging van de RSZ-bijdragen in die werkgevers dienen te 
betalen, zij het voor verschillende sectoren in verschillende mate. Deze maatregelen zijn niet van 
toepassing op de contractuelen van de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, 
intercommunales, verzorgingsinstellingen, ...). O.i. is een lastenverlaging in deze ook noodzakelijk. Dit om 
extra zuurstof te geven aan deze besturen om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.  
Het gaat daarbij onder andere om de vergrijzing en de gevolgen voor de ouderenzorg, de toenemende 
pensioenlasten waarmee de lokale besturen geconfronteerd worden, de toenemend nood aan OCMW 
dienstverlening, het aanpakken van de verkeersveiligheid en mobiliteit, betaalbaar wonen, …. De 
besparingen van de bovenlokale overheden hebben bovendien een meer dan proportionele impact op de 
inkomsten van de lokale overheden. Het gaat onder meer over het verminderen van de subsidies lokaal 
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cultuurbeleid, werking erfgoedconvenanten, lokaal jeugdbeleid en lokaal sportbeleid en het schrappen van 
de GESCO-statuten bij lokale besturen en het schrappen van de belastingen op materieel en outillage door 
de Vlaamse overheid. De federale overheid bemoeilijkt de budgettaire moeilijkheden van de lokale 
besturen bovendien nog verder door de lastenverlaging in de personenbelasting, zonder zicht op 
compensatie, en het invoeren van de vennootschapsbelasting voor intercommunales. Tenslotte begeven de 
lokale besturen zich op domeinen, zoals de ouderenzorg, waar de privésector ook actief is. Een 
lastenverlaging voor deze laatste waar de openbare besturen niet op zouden kunnen rekenen, kan zorgen 
voor een ernstige verstoring van de concurrentie. Een gelijkschakeling van de werkgeversbijdragen zou het 
speelveld tussen privésector en de openbare besturen gelijk maken. Daarbij is het van belang dat de 
regering de toegezegde bijkomende middelen voor de non profit ook moet toekennen via een verhoging van 
het forfait sociale maribel en een versterking van de lagelonencomponent voor de non profit sector. Om 
bovenstaande redenen legt de sp.a-fractie onderstaande motie ter bespreking en goedkeuring voor aan de 
Waregemse gemeenteraad. 
De gemeenteraad van Waregem: 
Gelet op de beslissingen van de federale regering om de RSZ-verlaging voor werkgevers uitsluitend toe te 
passen voor de privésector; 
Gelet op het standpunt van de verenigingen van steden en gemeenten: VVSG, VSGB en UVCW; 
1. Vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om aan te dringen bij de federale minister van 

financiën de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in het kader van de tax shift ook 
toe te passen op de contractuelen tewerkgesteld in de lokale besturen en op die manier als volwaardige 
werkgever aanzien te worden. 

2. Vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om aan te dringen bij de federale Minister van 
Pensioenen op een engagement om de duurzame financiering van de pensioenen niet uitsluitend ten 
laste te leggen van de lokale besturen en ook in deze materie een gelijk speelveld te willen creëren 
tussen alle overheden. “ 
 

- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt of het raadslid wenst dat deze motie gestemd wordt of dat 
we dit meenemen naar Leiedal of naar de Conferentie van Burgemeesters. Wij hebben niet de gewoonte van 
zaken die niet rechtstreeks met Waregem te maken hebben, als motie te stemmen.   
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat ze vooral vanuit de fractie een duidelijk signaal willen geven. 
Ook al zit Waregem er financieel goed bij, zou dit wel extra zuurstof betekenen om nog meer te investeren 
in ouderenzorg of verkeersveiligheid of nog andere zaken. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij weinig problemen ziet over de inhoud van de motie. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het goed is om dit met de regio te doen in plaats van de 
gemeenten afzonderlijk. Hij stelt voor om het mee te nemen naar de Conferentie van Burgemeesters. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bevestigt dat hij dit zal meenemen naar de Conferentie  zodat er 
een standpunt kan ingenomen worden met de ganse regio. 
 
Voor dit punt werd niet gestemd. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie: Raadslid 
 

8. vragen 

Er werden geen vragen ingediend op het secretariaat. 
 

9. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 1 december 2015. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, 
Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Koen Delie: Raadslid 
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- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bedankt raadslid Demuytere voor de samenwerking van de 3 
voorbije jaren en biedt hem een geschenk aan. 
 

Einde van de vergadering om: 19.40 uur 

 
Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 13 januari 2016 

 
 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


