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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 06 december 2016 

  
  

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, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, 
Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2 
Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1, 2 
Martine Vandevelde: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

Verslaggevers commissievergadering dd. 29 november 2016 
-commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos 
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Bruno Lahousse 

-commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Nele Coussement 

 
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 13 december 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: maandag 19 december 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Delphine Cloet, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

2. Cipal: algemene vergadering van 9 december 2016: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 
vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 
(hierna kortweg “CIPAL DV”); 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Cipal DV op 9 december 2016 met bijhorende 
stukken ontvangen op 24 oktober 2016, met volgende agenda: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de 

te volgen strategie) 
3. Vervangen van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
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5. Rondvraag 
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 2014 waarbij mevrouw Maria Polfliet wordt 
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en de heer Willy Benoit als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van Cipal DV in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van 

Cipal DV op 9 december 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, schepen Maria Polfliet en haar 

plaatsvervanger raadslid Willy Benoit, worden gemandateerd om op de algemene vergadering van 
Cipal DV te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 3: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer Cipal DV hiervan op de hoogte. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, 
Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, 
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, 
Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, 
Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Delphine Cloet, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

3. OCMW Waregem: goedkeuren budgetwijziging 2016 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vindt het nog altijd bizar dat de begroting en de rekening van het 
OCMW niet moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad, maar enkel vastgesteld. De 
begrotingswijziging moet wel goedgekeurd worden. Dit blijft eigenaardig, ook al is het wellicht wettelijk. 
Over de inhoud merkt het raadslid op dat de toelage van de stad aan het OCMW met 550 000 euro 
vermindert. De investeringstoelage van 75 000 euro die normaal van de stad aan het OCMW betaald wordt 
om de Varent te financieren en de rest omdat het OCMW een behoorlijk overschot heeft. Dit overschot is te 
danken aan de verkoop van de gronden van het Ware Heem.  Een vermindering van toelage van 550 000 euro 
is leuk voor de stadskas, maar niet voor het OCMW en zeker niet voor de cliënten van het OCMW. Het 
raadslid herinnert zich nog de discussie over de verhoging van de dagprijs vanaf 2016. Hier is toen een debat 
over geweest en sp.a heeft toen ook gesteld dat die verhoging niet nodig was. De meerderheid heeft toen 
gesteld dat die verhoging wel noodzakelijk was om de financiering rond te krijgen van het OCMW. Met die 
teruggave van 550 000 euro van de OCMW naar de stad wordt aangetoond dat die verhoging eigenlijk niet 
hoefde. Men zou ook die 550 000 euro bij het OCMW kunnen laten met de opdracht om een aantal elementen 
uit te voeren. Eén element zou kunnen zijn om versneld de Varent in handen te nemen zodanig dat men niet 
opnieuw geconfronteerd wordt met renteverhoging of verhuringsverhoging. Dit zou kunnen opgevangen 
worden zonder telkens opnieuw naar de cliënten te moeten stappen. Een andere optie is om enkele nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen op vlak van ouderenzorg. Het raadslid herinnert aan de lange wachtlijsten. Men 
zou extra maatregelen kunnen nemen om de armoede aan te pakken. Vorig jaar hebben we bij de bespreking 
van de rekening vastgesteld dat het aantal leefloners spectaculair gestegen was. De afname van de 
voedselpakketten via 't Kelderke was ook sterk gestegen.  Het OCMW heeft al een aantal goede maatregelen 
genomen, zoals bv. de Pamperbank. Er zou eventueel ook een sociale kruidenier kunnen ingericht worden ter 
aanvulling van de Voedselbank. Dit zou een betere investering zijn, dan die gewoon terugstorten naar de 
stadskas. De fractie sp.a zal zich onthouden op dit punt. 
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- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat zij namens Groen de opmerkingen van raadslid Verhellen 
volgt. Groen vindt het ook spijtig dat die 550 000 euro teruggaat naar de stadskas. Er kunnen hier wel 
degelijk initiatieven mee uitgebouwd worden bij het OCMW.  Zij verwijst hierbij ook naar haar vraag i.v.m. 
het dienstencentrum, die later nog aan bod zal komen. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat N-VA zich ook zal onthouden. Zij hebben dit ook gedaan bij de 
oorspronkelijke begroting en willen consequent zijn. Goedkeuren zou betekenen dat zij precies dezelfde 
begroting zouden opstellen en dit is niet het geval. 
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 gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2015 waarbij het financieel meerjarenplan 2014-2019 
en de beleidsnota werd goedgekeurd en waarbij kennis werd genomen van het budget 2016 van het OCMW; 
Overwegende dat een budgetwijziging noodzakelijk is; 
Gelet op de zitting van de OCMW-raad van 28 november 2016 waarbij de budgetwijziging wordt vastgesteld; 
Overwegende dat de wijziging van het budget 2016 van het OCMW niet gepaard gaat met een wijziging van 
het meerjarenplan 2014-2019, omwille van het feit dat het resultaat op kasbasis en de 
autofinancieringsmarge niet verslechteren. 
Overwegende dat de financieringswijze wijzigt op een aantal punten, o.a. door de inbreng van het resultaat 
uit de jaarrekening van 2015 en anderzijds door aanpassingen van de ramingen aan de realiteit. 
Overwegende dat de voorgelegde cijfers van de budgetwijziging 2016 van het OCMW een vermindering 
betekenen ten opzichte van de cijfers die werden opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 en het 
budget 2016 van de stad; 
Gelet op de bespreking in de commissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 22 
tegen: 0 
onthoudingen: 10 
Besluit: 
Enig art.: De wijziging van het budget 2016 van het OCMW goed te keuren met volgende eindcijfers: 

Omschrijving B 2016 Wijziging BW 2016 

Exploitatie uitgaven -27 092 327 -397 475 -27 489 802 

Exploitatie ontvangsten (incl gem. bijdrage) 28 774 310 397 491 29 171 801 

Saldo exploitatie 1 681 983 16 1 681 999 

Investeringsuitgaven -351 600 -1 779 531 -2 131 131 

Investeringsontvangsten 337 500 -1 120 336 380 

Saldo investeringen -14 100 -1 780 652 -1 794 752 

Andere uitgaven -1 811 977 -16 -1 811 993 

Andere ontvangsten 0 0 0 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren 3 160 500 2 980 538 6 141 038 

Bestemde gelden voor investeringen -2 292 517 0 -2 292 517 

Liquiditeitenbudget 2016 723 889 1 199 887 1 923 776 

    

Stedelijke bijdrage 2 955 784 -463 538 2 492 246 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 22 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, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Nele Coussement 



Gemeenteraadszitting dinsdag 06 december 2016 4 

 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 10 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Delphine Cloet, Jan Balduck, 

Geert Deroose, Xander Pruvoost, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

4. stad Waregem: vaststellen budgetwijziging 2 -  dienstjaar 2016 + bijlagen 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat de Vlaamse overheid aan de stad een bedrag geeft van  
11 400 euro voor anderstaligen tot de leeftijd van 5 jaar. Het raadslid vraagt wat er met dit budget zal 
gebeuren. 
-Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat er met het directiecomité van het stedelijk onderwijs 
overleg gepleegd werd en dat er beslist werd om met dit budget 5 digitale schermen te kopen.  Hiervoor 
bestaan heel wat applicaties om aan kinderen de taal op een speelse wijze aan te leren. Die schermen 
zouden ingezet worden in de 5 basisscholen. Het is een eenmalige impuls die toegewezen is aan  
3 scholen, maar we vinden het een meerwaarde om die methodiek in de 5 scholen toe te passen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, veronderstelt dat dit bedrag van Vlaanderen niet enkel als doel heeft 
om het stedelijk onderwijs te steunen, maar dat dit ook breder kan ingezet worden, m.a.w. ook voor de 
andere scholen. 
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat het raadslid zich hierin vergist. Het bedrag is 
toegewezen aan de Guido Gezelleschool, het Torenhof en de stedelijke basisschool van Sint-Eloois-Vijve.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, dacht dat er ook een budget was voor integratie van vluchtelingen en 
asielzoekers. 
- Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter, de heer Joost Kerkhove, zegt dat dit klopt. Er was initieel 
124 000 euro aan middelen voorzien en dit werd uitbetaald in 2 schijven. Momenteel is dit geld geparkeerd. 
We kregen uiteindelijk 104 000 euro. We moeten dit geld besteden tegen eind 2018. We zijn in overleg met 
W13 om te kijken op welke manier we die middelen best inzetten. We willen hier niet over 1 nacht ijs gaan. 
We willen zoveel mogelijk rendement halen uit de inzet van die middelen op vlak van integratie op 
verschillende aspecten: cultuur, onderwijs, enz.  Dit zal zeker nog teruggekoppeld worden naar de raad. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er heel wat organisaties actief zijn rond integratie.  
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat er een overleg geweest is met het Agentschap dat 
alles coördineert voor West-Vlaanderen. Hieruit kwam naar voor dat in samenwerking met het OCMW, de 
buddywerking op poten zetten, een goed idee zou kunnen zijn, maar dat dit een grote hap uit het budget zal 
nemen. 
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat het een juiste keuze is om het eenmalige bedrag te spenderen 
aan digitale schermen, die jaren kunnen gebruikt worden. Dit is beter dan een extra leerkracht aanwerven, 
die dan na een jaar weer moet vertrekken. Het raadslid zegt dat de stad ook een schijf gekregen heeft van 
60 343 euro. Dit staat voorlopig op het reservefonds voor integratie van vluchtelingen. Is die tweede schijf 
evenveel? 
- Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter, de heer Joost Kerkhove, bevestigt dit. De brief is vandaag 
toegekomen. 
De Raad,  
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de regelgeving rond BBC (BVR dd. 25 juni 2010) die twee belangrijke evenwichten (art. 14 en 27) 
oplegt: 
- het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar moet groter of gelijk zijn aan 0. 
- EN de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar van het MJP moet groter of gelijk zijn 

aan 0. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2015 waarin het gemeentebudget 2016 en MJP 
2014-2019 werden vastgesteld; 
Gelet op de voorliggende wijzigingen in de financiële nota en de verklarende nota met motivering van de 
wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk budget 2016; 
Gelet op de nieuwe staat van het financieel evenwicht; 
Gelet op het stilzwijgend advies van de Minaraad; 
Gelet op het advies van het managementteam van 21 november 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 22 
tegen: 0 
onthoudingen: 10 
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Besluit: 
Art. 1: De financiële nota 2016, de verklarende nota met motivering van de wijzigingen, de 

doelstellingennota, nominatieve subsidies en de nieuwe staat van het evenwicht na de wijzigingen 
worden vastgesteld: 

 

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig 
bedrag/krediet 

Wijziging Nieuw 
bedrag/krediet 

I. Exploitatiebudget (B-A) 

 A. Uitgaven 

 B. Ontvangsten 

  1.a. Belastingen en boetes 

  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 

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

  2. Overige 

II. Investeringsbudget (B-A) 

 A. Uitgaven 

 B.  Ontvangsten 

III. Andere (B-A) 

 A. Uitgaven 

  1. Aflossing financiële schulden 

  a. Periodieke aflossingen 

  b. Niet-periodieke aflossingen 

  2. Toegestane leningen 

  3. Overige transacties 

 B. Ontvangsten 

  1. Op te nemen leningen en leasings 

  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 

  a. Periodieke terugvorderingen 

  b. Niet-periodieke terugvorderingen 

  3. Overige transacties 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 

 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 

 B. Bestemde gelden voor investeringen 

 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 
 

11.306.809 

43.073.828 

54.380.637 

29.556.620 

0 

0 

24.824.018 

-25.402.662 

32.706.078 

7.303.415 

-5.811.434 

6.042.550 

4.872.550 

4.872.550 

0 

1.170.000 

0 

231.116 

0 

231.116 

231.116 

0 

0 

-19.907.288 

28.412.457 

8.505.169 

8.355.203 

4.671.179 

3.684.024 

0 

149.966 
 

760.497 

-293.579 

466.918 

267.498 

0 

0 

199.420 

-817.468 

754.675 

-62.793 

1.000.000 

-1.000.000 

0 

0 

0 

-1.000.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

943.028 

0 

943.028 

1.060.343 

1.060.343 

0 

0 

-117.315 
 

12.067.306 

42.780.249 

54.847.555 

29.824.117 

0 

0 

25.023.438 

-26.220.131 

33.460.752 

7.240.622 

-4.811.434 

5.042.550 

4.872.550 

4.872.550 

0 

170.000 

0 

231.116 

0 

231.116 

231.116 

0 

0 

-18.964.259 

28.412.457 

9.448.198 

9.415.546 

5.731.522 

3.684.024 

0 

32.652 
 

 

Na de wijzigingen van het budget 2016 verbetert het financieel draagvlak, waardoor de 
autofinancieringsmarge hoger ligt dan in het meerjarenplan voor 2016 is voorzien. Ook het resultaat op 
kasbasis blijft duidelijk positief. 
 

      

  Mutatie  

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw 
bedrag 

Bedrag op 
31/12 

I. Exploitatie 5.357.635 -686.456 1.060.343 373.887 5.731.522 
reservefonds integratie vluchtelingen 0 0 60.343 60.343 60.343 
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  Mutatie  

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw 
bedrag 

Bedrag op 
31/12 

      
pensioenfonds 5.200.000 -800.000 1.000.000 200.000 5.400.000 

      
reservefonds meerjarenplan De Schakel 57.885 63.294 0 63.294 121.179 

      
reservefonds meerjarenplan Sportbeheer 99.750 50.250 0 50.250 150.000 

      
      
 

II. Investeringen 1.628.024 2.056.000 0 2.056.000 3.684.024 

reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel 0 500.000 0 500.000 500.000 

      
reservefonds toekomstige investeringen (o.a. N43,...) 0 500.000 0 500.000 500.000 

      
reservefonds Waregem Zuid (sport) 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 

      
groenfonds 269.874 -200.000 0 -200.000 69.874 

      
reservefonds bezoekerscentrum 400.000 -400.000 0 -400.000 0 

      
reservefonds Zuidboulevard 400.000 0 0 0 400.000 

      
reservefonds brandweerkazerne 500.000 250.000 0 250.000 750.000 

      
kunstfonds 58.150 6.000 0 6.000 64.150 

      
 

III. Andere verrichtingen 600.000 -600.000 0 -600.000 0 

reservefonds schuldafbouw 600.000 -600.000 0 -600.000 0 

      
 

Totaal bestemde gelden 7.585.659 769.544 1.060.343 1.829.887 9.415.546 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 22 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, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 10 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Delphine Cloet, Jan Balduck, 

Geert Deroose, Xander Pruvoost, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

5. hulpverleningszone Fluvia: goedkeuren stedelijke dotatie 2017 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 68 en 72 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikel 42;  
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones; 

Overwegende dat artikel 68 stelt dat voor de financiering van de hulpverleningszone de gemeentelijke dotatie 
wordt vastgelegd op basis van de goedgekeurde verdeelsleutel, voorzien in een overeenkomst tussen de 
betrokken gemeenteraden (voor HVZ Fluvia dd. 26 september 2014); 
Overwegende artikel 72, die stelt dat wanneer de middelen ontoereikend zijn voor de financiering van de 
zone, de verdeelsleutel overeenkomstig artikel 68 dient te worden toegepast;  
Overwegende dat een kader werd geschapen voor de financiële toekomst van de hulpverleningszone; dat op 
die manier minstens voor de lopende legislatuur financiële zekerheid wordt geboden voor de werking van de 
hulpverleningszone; dat op die manier ook duidelijkheid wordt geboden voor de financiële meerjarenplanning 
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van de gemeenten; 
Gelet op de vooropgestelde financiële verdeelsleutels die werden vooropgesteld en goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 7 oktober 2014; 

Gelet op de begeleidende nota vanwege de hulpverleningszone Fluvia; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De stedelijke dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia wordt vastgesteld op 974 962,42 EUR 

werkingsdotatie en 178 153,50 EUR investeringsdotatie; het nodige budget wordt ingeschreven in 
het budget 2017 van de gemeente volgens de respectievelijke budgetsleutels 
2017/649ARK/BD/0400 en 2017/664ARK/BD/0400 

Art. 2: Een uittreksel uit de notulen over te maken aan: 

‒ de provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, Koning Albert I – laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge 

‒ de Minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1, 1000 
BRUSSEL. 

‒ de hulpverleningszone Fluvia, p/a Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk 
 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

6. politiezone Mira: goedkeuren stedelijke dotatie 2017  

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij ook een tussenkomst in de politieraad gedaan heeft. De 
voorbije jaren heeft sp.a zich telkens onthouden of tegen gestemd bij de bespreking van de begroting van de 
politiezone. Voor de eerste keer heeft raadslid Verhellen de begroting in de politieraad goedgekeurd. Elk 
jaar heeft sp.a al gevraagd om het operationeel kader op te trekken van 125 eenheden naar de KUL-norm 
van 140 eenheden. Nu werd beslist om naar 130 eenheden te gaan. Er komen 5 politie-inspecteurs bij. Dit is 
een meer dan noodzakelijke ingreep en het raadslid verwijst hierbij ook naar de dreiging van terreur. Meer 
blauw op straat is zeker een noodzaak. Zelfs als we de vergelijking maken met de andere regio's blijven we 
nog altijd achter hinken. In de zone Gavers is er één operationele eenheid per 593 inwoners. Onze zone zal 
na de uitbreiding één eenheid op 670 inwoners hebben. Dit is nog altijd een groot verschil. Het raadslid 
heeft wel begrepen uit de uitleg van de korpschef dat men stelselmatig wil streven naar die KUL-norm.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er gestreefd wordt naar een optimale samenwerking met 
de zone Gavers en het operationele niveau wordt ook stelselmatig verhoogd. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inz. artikel 249 § 1; 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 253 §1 4°; 
Gelet op de regelgeving rond BBC (BVR. dd. 25 juni 2010); 
Gelet op het voorgelegde budget 2016 van de politiezone Mira dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de 
politieraad in zijn vergadering van 29 november 2016; 
Overwegende dat het nodige budget in het budget 2017 van de stad werd ingeschreven onder de volgende 
budgetsleutels nl. werkingstoelage 2017/6490020/IW/0400 en investeringstoelage 2017/6640020/IW/0400; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie  van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
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Besluit: 
Art. 1: De stedelijke dotatie aan de politiezone Mira wordt vastgesteld op 3 360 015,00 euro 

werkingstoelage en 144 181,00 euro investeringstoelage.  
Het nodige budget is ingeschreven in het budget 2017 van de stad op de volgende budgetsleutels 
werkingstoelage 2017/6490020/IW/0400 en investeringstoelage 2017/6640020/IW/0400. 

Art. 2: Voor de uitoefening van het administratief toezicht (gewestelijk algemeen administratief toezicht 
en specifiek federaal toezicht voor wat de bepaling van het bedrag betreft) wordt een afschrift van 
deze beslissing naar de gouverneur opgestuurd. 

 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

7. Regenboogstadion, tribune B: goedkeuren hypothecaire inschrijving + volmacht 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, begrijpt dat de lening zal afbetaald worden door de verkoop van die 
commerciële ruimtes. Zijn er al kandidaten of moet dit nog opgestart worden? 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat er een compromis zou zijn voor de gelijkvloers en er 
zouden ook al vergaande gesprekken zijn voor niveau 1 en 2. Indien het compromis omgezet wordt naar een 
akte, zal dit het eerste deel zijn dat integraal gebruikt wordt om die korte lening af te betalen. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen zich afvraagt wat er zou gebeuren als de verkoop 
mislukt. Dan zit men wel met die afbetaling. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat de stad geen borg staat voor de lening. De vraag van de 
voetbal is om de 3 zones (gelijkvloers, eerste en tweede verdieping) uit het recht van opstal te halen ten 
voordele van die kortlopende lening. Wij nemen geen enkel risico om die zone eruit te halen. Daarenboven is 
er ook nog een privépersoon die een koopgarantie biedt, mocht het niet verkocht zijn tegen oktober. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat door de Nv Grensverleggend een verhoging van hun korte termijnlening werd aangevraagd 
bij Belfius bank ten bedrage van 2 916 000 euro in het kader van de verkoop van de commerciële ruimtes van 
fase 2/tribune B; 
Overwegende dat Belfius bank bereid is de kredietverhoging toe te staan mits een bijkomende waarborg 
namelijk een hypothecaire inschrijving van 25 000 euro in hoofdsom in rang 1 en een hypothecaire mandaat 
van 2 891 000 euro op de commerciële ruimten fase 2/tribune B toebehorend aan Grensverleggend NV en 
sportvereniging Zulte-Waregem vzw; 
Gelet op de akte die werd verleden op 14 juli 2014 tussen de stad Waregem (opstalgever van de grond) en 
grensverleggend NV en sportvereniging Zulte Waregem vzw (de opstalhouders van de grond); 
Overwegende dat hierin is opgenomen dat de mogelijkheid om het opstalrecht in hypotheek te geven 
onderworpen is aan de voorafgaande toestemming van de stad; 
Overwegende dat de ondertekening van de kredietbrief van Belfius door de stad enkel strekt tot het 
verlenen van de toestemming vereist door de notariële opstalovereenkomst het gemeenteraadsbesluit van 1 
juli 2014; 
Overwegende dat de nieuwe kredietlijn die wordt aangegaan zal worden afgebouwd door middel van de 
verkoop van de commerciële ruimtes fase 2/tribune B tot 1 335 793 euro ten laatste op 01/07/2017 en 
volledig zal worden beëindigd ten laatste op 01/10/2017; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
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Art. 1: verklaart zich akkoord met het vestigen van een hypothecaire inschrijving van 25 000 euro in 
hoofdsom in rang 1 en een hypothecaire volmacht van 2 891 000 euro in het voordeel van Belfius 
bank op de commerciële ruimten fase 2/tribune B (recht van opstal) toebehorend aan 
grensverleggend NV en sportvereniging Zulte-Waregem vzw, dit overeenkomstig de kredietbrief van 
24 oktober 2016 tussen Belfius bank en de Nv Grensverleggend. 

Art. 2:  de ondertekening van de kredietbrief door de stad strekt enkel tot het verlenen van de 
toestemming vereist door de notariële opstalovereenkomst en het gemeenteraadsbesluit van 1 juli 
2014. 

Art. 3: Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke 
decreten en besluiten. 

Art. 4: De huidige beslissing wordt in drievoud overgemaakt aan de Nv Grensverleggend, Kastanjelaan 75, 
9870 Zulte. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 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, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, 
Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a zich ook onthouden heeft bij de stemming over de 
oorspronkelijke overeenkomst. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

8. onroerende goederen: opheffen beslissing tot openbare verkoop en goedkeuren minnelijke 

verkoop woning Nieuwstraat 160 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a zich onthouden heeft bij de oorspronkelijke beslissing van 
6 mei 2014. Sp.a is van mening dat het nuttiger zou zijn om die woning onder te brengen in het beheer van 
het RSVK, uiteraard na renovatie. Men begrijpt dat er renovatiekosten aan verbonden zijn, maar aangezien 
men die woning nog schat op 90 000 euro, moet die toch nog van enige waarde zijn. De stad had beter 
geïnvesteerd in dit gebouw of een nieuwe realisatie opgezet in het kader van betaalbaar wonen. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat we moeten vaststellen dat de bouwmaatschappijen 
dergelijke huizen waarbij de renovatiekosten oplopen tot 70 000 à 80 000 euro, op de markt brengen. Het 
moet economisch verantwoord blijven. We kunnen onze centen beter in gronden investeren, waarop we een 
aanbod van betaalbaar wonen kunnen realiseren. Mocht het doenbaar geweest zijn om dit huis te renoveren, 
dan zouden we dit zeker gedaan hebben. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat een private investeerder daar blijkbaar wel nog brood in ziet. 
Hij zal er toch winst willen op realiseren. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad eigenaar is van de woning gelegen Nieuwstraat 160 en aldaar kadastraal gekend 
Waregem 5de afdeling, sectie A, nr. 364/03K2 en met een kadastrale oppervlakte van 180 m2; 
Gelet op het schattingsverslag van 7 november 2013, opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met 
referte 34040/836; 
Gelet op het attest elektrische installatie van 3 mei 2016, opgemaakt door BTV, Jan Breydelstraat 98 te 
Harelbeke; 
Gelet op het energieprestatiecertificaat van 22 juni 2014, opgemaakt door Sven Nachtergaele met 
certificaatnummer 20140622-0001615475-00000007-0; 
Overwegende dat de mazouttank werd verwijderd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2014 waarbij de openbare verkoop van de woning 
Nieuwstraat 160 werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 5 juni 2014 waarbij notaris R. Van 
Eeckhout werd aangesteld voor de realisatie van de openbare verkoop en het verlijden van de akte van 
woning Nieuwstraat 160; 
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Overwegende dat de woning leeg staat sedert 12 november 2014; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 8 maart 2016, waarin beslist werd 
dat de woning wordt opgenomen in het leegstandsregister; 
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 april 2016 een vrijstelling van 
de leegstandsheffing verleende van 18 april 2016 tot 13 april 2019 op basis van volgende vrijstelling: “een 
gemeente/stad, een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor gedurende 
eerste twee aanslagen”; 
Gelet op de 1ste zittingsdag openbare verkoop die doorging op 8 juni 2016 en waarbij geen geïnteresseerden 
kwamen opdagen met als gevolg geen biedingen; 
Overwegende dat een kandidaat-koper, de heer Touijrat Abdellatif, zich spontaan aanmeldde met de vraag 
tot mogelijkheid tot minnelijke verkoop en een bod uitbracht van 90 000 euro voor de woning 
Nieuwstraat 160; 
Gelet op het ondertekend bod van 7 oktober 2016 van de heer Touijrat Abdellatif; 
Overwegende dat de verkoop reeds gepubliceerd werd in het kader van een openbare verkoop; 
Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Ronny Van Eeckhout; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 29 
tegen: 0 
onthoudingen: 3 
Besluit: 
Art. 1: De beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2014 waarbij de openbare verkoop van de woning 

Nieuwstraat 160 werd goedgekeurd, wordt opgeheven. 
Art. 2: De stad gaat over tot de minnelijke verkoop van de woning Nieuwstraat 160, kadastraal gekend 

Waregem 5de afdeling, sectie A, nr. 364/03K2 en met een kadastrale oppervlakte van 180 m2 aan de 
heer Touijrat Abdellatif, Ovide Decrolylaan 105, 9600 Ronse. 

Art. 3: De in artikel 2 vermelde verkoop geschiedt mits de prijs van 90 000 euro, te verhogen met alle 
kosten verbonden aan deze verkoop en tegen de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakte. 

Art. 4: De opbrengsten van onderhavige verkoop komen te gunste van de stadskas. 
Art. 5: Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten 

te vervullen voor deze verkoop, alsmede wordt er volmacht gegeven om alle documenten en 
stukken ervan geldig te ondertekenen. 

Art. 6: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van de akte. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 29 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, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 3 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

9. onroerende goederen: goedkeuren verkoop woningen Molenstraat 102, 104, 106 en 108, 8790 
Waregem 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, heeft wat moeite met het woord 'eventueel' in de tekst. Groen zou 
liever hebben dat de stad resoluut kiest voor dit sociaal maatschappelijk woonproject. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit de bedoeling is. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad eigenaar is van de woningen gelegen Molenstraat 102, 104, 106 en 108 en 
kadastraal gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 375S, 375R, 375W en 375X; 
Overwegende dat het OCMW Waregem deze woningen wenst aan te kopen om eventueel na sloping een 
nieuw sociaal-maatschappelijk woonproject te realiseren in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI); 
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 3 mei 2016 waarbij de intentieverklaring tot verkoop van de 
woningen Molenstraat 102, 104, 106 en 108 ikv LOI werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-Raad van 28 november 2016, waarbij de aankoop van de woningen 
Molenstraat 102-104-106-108 werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 september 2014, waarin 
beslist werd dat de woning Molenstraat 108 te Waregem wordt opgenomen in het leegstandsregister; 
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 23 juli 2015 een vrijstelling van 
de leegstandsheffing verleende van 23 juli 2015 tot 18 september 2017 op basis van volgende vrijstelling: 
“een gemeente/stad, een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor 
gedurende eerste twee aanslagen”; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 oktober 2015, waarin beslist 
werd dat de woning Molenstraat 106 te Waregem wordt opgenomen in het leegstandsregister; 
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 november 2015 een 
vrijstelling van de leegstandsheffing verleende van 28 oktober 2015 tot 21 oktober 2018 op basis van 
volgende vrijstelling: “een gemeente/stad, een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal 
verhuurkantoor gedurende eerste twee aanslagen”; 
Overwegende dat de woningen Molenstraat 102 en 104 momenteel nog ter beschikking gesteld worden van 
het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor en door hen worden verhuurd; 
Gelet op het schattingsverslag van 4 oktober 2016, opgemaakt door het de dienst Vastgoedtransacties met 
referte 01406; 
Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het stadsbestuur gaat over tot de verkoop van de volgende woningen aan het OCMW Waregem voor 

de realisatie van een nieuw sociaal-maatschappelijk woonproject in het kader van LOI: 

Adres Kadastraal gekend Waregem 1ste afd., sectie C Oppervlakte 

Molenstraat 102 nr. 375S 85 m2 

Molenstraat 104 nr. 375R 97 m2 

Molenstraat 106 nr. 375W 63 m2 

Molenstraat 108 nr. 375X 70 m2 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde verkoop geschiedt mits de prijs van 146 000,00 euro, te verhogen met alle 
kosten verbonden aan deze verkoop en tegen de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakte. 

Art. 3: De opbrengsten van onderhavige verkoop komen te gunste van de stadskas. 
Art. 4: Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten 

te vervullen voor deze verkoop, alsmede wordt er volmacht gegeven om alle documenten en 
stukken ervan geldig te ondertekenen. 

Art. 5: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van de akte. 

 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

10. vaststellen gewijzigde straatnaam: definitief goedkeuren 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er heel bizarre namen gekozen worden door de 
Straatnamencommissie. Muizel betekent 'kruimel' of 'doedelzak'. Het zou goed zijn om wat verder te kijken 
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dan toponiemen en misschien verder te gaan kijken in het verleden. Er zijn toch genoeg historische feiten of 
figuren die kunnen gebruikt worden in de keuze van de straatnaam.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we toch voldoende autonomie en vertrouwen moeten 
geven aan de Straatnamencommissie. Blijkbaar is daar vroeger een café geweest die de Muizelzak noemde. 
- Schepen van burgerzaken, de heer Peter Desmet, zegt dat 'muizelen' ook een molenaarsterm is. 
Molenstraat en muizelen past ook bij elkaar.  
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat er in Harelbeke - Hulste een muizelmolen is. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
gewijzigd bij decreet van 01 juli 1987, het decreet van 04 februari 1997 en het decreet van 29 november 
2002; 
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art. 186 en 187; 
Gelet op het voorstel van de stedelijke commissie voor straatnaamgeving van 21 maart 2016; 
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2015; 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 3 mei 2016 waarbij volgende wijziging werd 
goedgekeurd: straatnaamwijziging van de Zeswegenstraat in Muizelstraat voor het gedeelte vanaf de 
Olmstraat tot aan het kruispunt met de Westerlaan dat heringericht zal worden in 2017-2018; 
Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad, ontvangen op 21 juni 2016; 
Overwegend dat er geen bezwaren ingediend werden gedurende de bekendmaking van 15 juni 2016 tot 15 
juli 2016; 
Overwegend dat de bewoners en de eigenaren van de erven gelegen in het te wijzigen gedeelte op 15 juni 
per aangetekend schrijven verwittigd werden van de voorgenomen wijziging en er geen bezwaren ingediend 
werden; 
Overwegend dat om rechtszekerheid te creëren voor de betrokkenen, de wijziging ongeacht de voortgang 
van de geplande werken, zal ingaan op 1 januari 2018; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De Zeswegenstraat vanaf de Olmstraat tot aan het kruispunt met de Westerlaan dat heringericht 

zal worden in 2017-2018 wordt op 1 januari 2018 gewijzigd in Muizelstraat. 
Art. 2: Gelast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van deze beslissing. 
Art. 3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

11. nutsleidingen: plaatsen nieuwe openbare verlichting langs Meersstraat en parking in kader van 
omgevingsaanleg Regenboogstadion 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat In het kader van de omgevingsaanleg Regenboogstadion door Eandis een voorstel werd 
uitgewerkt voor het plaatsen van nieuwe verlichting langs de Meersstraat+parking, met een geraamde 
kostprijs van € 24.198,56 exclusief btw; 
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Overwegende dat,om uniformiteit te creëren van de verlichtingspalen,er geopteerd wordt om binnen de Ring 
eenzelfde type armatuur te gebruiken, zijnde Philips armaturen  type LUMA LED, 10 jaar garantie, in paryrus 
wit; 
Overwegende dat in de offerte volgende werken zijn voorzien : 
- slopen bestaande verlichtingen (16 stuks) 
- plaatsen nieuwe verlichting Meersstraat+parking (22 stuks) 
- aanleg laagspanningskabel (170 lm) voor aansluitpunt elektrische wagens. 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie 29 november 2016; 
Overwegende dat kredieten voorzien zijn in het budget 2016 
Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000070 TWW IE15overig beleid Vrije 
Tijd 

2221007/VT/0740 omgevingswerken tribune Fase II € 29 280,26 

Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De offerte van Eandis goed te keuren voor het plaatsen van nieuwe verlichting (22 stuks) langs de 

Meersstraat+parking ikv de omgevingsaanleg Regenboogstadion . 
Art. 2: De opdracht te financieren met kredieten in het budget van 2016 
Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000070 TWW IE15overig beleid Vrije 
Tijd 

2221007/VT/0740 omgevingswerken tribune Fase II € 29 280,26 

 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

12. aanleggen/vernieuwen "trage wegen" diverse plaatsen : goedkeuren ontwerp en vaststellen 
wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat N-VA voorstander is voor het aanleggen van trage wegen. Hij vraagt 
of dit over paden gaat die vermeld zijn in de Atlas van de buurtwegen of gaat dit over erfdienstbaarheden op 
privéterrein? Hij maakt zich wat zorgen omdat er wegen bij zijn die zeer smal zijn. In de bijlage van Lokaal 
werd vermeld dat de gewenste minimale breedte van een fietspad anderhalve meter is. Om vlot te kunnen 
kruisen, is er twee meter nodig. Hier zitten paden bij van 1,20 en 1,25 meter. Dit zal toch een probleem 
worden, zeker als men met een bakfiets moet passeren.  
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat we de breedte van de Atlas moeten 
respecteren. We hebben overal de ruimte om de wegen te realiseren. Er is één weg in het Hazepad die te 
smal is, maar die staat niet in de Atlas. Er is een afspraak met Helpt Elkander om die weg daar aan te 
leggen. De metingsplannen zijn al in opmaak. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hier over gediscussieerd werd in de commissie. Hij heeft 
begrepen dat het de bedoeling is om de komende jaren verder te investeren in het trage-wegen-net. Ook 
zou er gekeken worden om de aansluiting tussen de trage weg en de weg mee te nemen in de beveiliging. De 
overgang van een trage weg naar het gewone verkeer zal goed moeten aangeduid worden, zodat het veilig 
blijft. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen een tijd geleden al gevraagd heeft om op het 
stadsplan van Waregem de doorgangen voor fietsers aan te duiden. Dit is gebeurd, waarvoor dank.  Zij stelt 
voor om ook een volledig nieuwe kaart te maken waar die trage wegen op staan. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 



Gemeenteraadszitting dinsdag 06 december 2016 14 

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleggen/vernieuwen "trage wegen" diverse straten” een 
bestek met nr. 2016/140 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 203.950,00 excl. btw of € 246.779,50 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op budgetcode 
2250007/OM/0200 (actie 2016140781/2016000185) van de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/140 en de raming voor de opdracht 

“Aanleggen/vernieuwen "trage wegen" diverse straten”, opgesteld door de dienst Wegen, 
Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 203.950,00 excl. btw of € 246.779,50 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

13. vast ANPR-netwerk en trajectcontroles: goedkeuren ontwerp en voorwaarden + vaststellen 
wijze van gunnen 

- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de vraag vorig jaar gesteld werd door raadslid Pruvoost. 
Toen werd geantwoord dat dit zou bekeken worden binnen de zone om op termijn een cameraschild op te 
zetten in de zone. Dit is bekeken met de zone Mira en in de begroting van de stad is er geld vrijgemaakt om 
de ANPR-beveiliging op het op- en afrittencomplex te realiseren. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in 
trajectcontroles in plaats van flitscamera's op de invalswegen. 
- Raadslid, de heer Xander Pruvoost, vraagt of er al cijfers bekend zijn over het resultaat van de nieuwe 
wagen met ANPR. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, denkt van wel, maar hij moet die opvragen. 
- Raadslid, de heer Xander Pruvoost, zou die graag eens zien. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat de fractie dit zeker zal goedkeuren. N-VA heeft ook al 
gevraagd om de problematiek op de Wortegemseweg en de Desselgemseweg aan te pakken. Zij suggereren 
ook om hetzelfde te doen op de Deerlijkseweg en de Vichtseweg. Hier wordt ook zeer snel gereden. In de 
Jozef Duthoystraat en de Henri Lebbestraat daarentegen mag men 50 km/uur rijden, maar kan men meestal 
enkel stapvoets rijden. Men doet er een half uur over om via die invalswegen in het centrum te geraken.  
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- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat alle suggesties om de mobiliteit te verbeteren, mogen 
doorgegeven worden. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er al altijd gezegd werd, dat het de bedoeling 
was om dit ook op de andere invalswegen uit te voeren in geval van positieve evaluatie.  Dit waren nu de 
twee eerste die we aangepakt hebben aan de hand van de snelheidscijfers, maar ook de Deerlijkseweg en de 
Vichtseweg zullen aan bod komen, evenals nog andere wegen waar de snelheid te hoog ligt. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt of de stad ook inspraak heeft om de lichten aan te passen. In 
de spitsuren is de regeling niet goed.  
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we geen bevoegdheid hebben over de 
verkeerslichten. Wij hebben wel aangedrongen in Brussel om te onderzoeken of er geen kleine aanpassingen 
kunnen gebeuren die baat zouden hebben, bv. de opstelling van de wagens anders sturen.  Als er nu een 
wagen moet afslaan, staat hij in het midden van het kruispunt en kan de rest niet voorbij. Moest die wagen 
meer opzij staan, zou de rest wel door kunnen. Dit zijn kleine aanpassingen die moeten helpen.  AWV heeft 
metingen gedaan en beloofd om op korte termijn markeringen aan te brengen. Met een kleine aanpassing 
van de lichtregeling zou dit al moeten bijdragen tot een vlottere doorgang. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen ook tevreden is. Naar aanleiding van het ongeval op de 
Wortegemseweg hadden zij een vraag gesteld. Het is positief dat er zo snel opgetreden wordt.  De schepen 
heeft toen ook gezegd dat er via de provincie subsidies zouden komen om in de Waregemstraat en de 
Desselgemseweg een project te doen met de fietspaden. Hoe ver staat het daar mee? Nu staan er paaltjes, 
maar dit is niet echt ideaal. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat die paaltjes toch min of meer een 
veiligheidsgevoel geven aan de fietsers. Dit project zit in het fietsfondsdossier, dat door de provincie wordt 
geleid. Er is een startvergadering geweest, waarin men de knelpunten opgelijst heeft samen met de dienst 
wegen en verkeer, schepen Polfliet en hijzelf. We wachten dus op een eerste ontwerp, maar dit vergt een 
bepaalde procedure. Bepaalde knelpunten vergen nog verdere studie, bv. de spoorwegbrug.  Moet het 
fietspad daar omgeleid worden of moet de brug uitgebreid worden? Dit zijn punten die bv. ook met Infrabel 
zullen besproken worden. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vraagt of de volledige Waregemstraat en Desselgemseweg bekeken 
wordt. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, bevestigt dit. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit uitvoerig aan bod gekomen is in de commissie. Hij wil er 
nog een suggestie aan toevoegen. Het raadslid stelt voor om een webcam te installeren op de ANPR aan het 
op- en afrittencomplex. Die beelden kunnen doorgestuurd worden aan het kabinet van Minister Muyters dat 
men eens ziet welke gekke en gevaarlijke situaties dagdagelijks gebeuren op die plaats. Men zal dan 
misschien beseffen in Brussel dat het meer dan dringend is dat het studiewerk afgerond wordt. Het wordt 
tijd dat men in 2017 de zaken concreet aanpakt. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, hoopt dit ook. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Gelet op de Algemene offerteaanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer van 8 oktober 2012 
betreffende de overheidsopdracht voor aanneming van leveringen “Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk; 
Gelet dat AWV zich voor bovenstaande opdracht optreedt als opdrachtencentrale voor alle besturen van het 
Vlaamse Gewest, waaronder Waregem valt; 
Gelet op de gunningsbeslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer van 29 november 2012 waarbij de 
offerte van Belgacom nv gekozen is als de meest voordelige offerte; 
Overwegende dat het stadsbestuur een vast ANPR-netwerk wil opbouwen aan het op- en afrittencomplex E17 
en trajectcontroles wil plaatsen in de Desselgemseweg en Wortegemseweg; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 365.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht gedeeltelijk voorzien is in het budget van 2016,                  
€ 160.000,00 op budgetcode 2300000/OM/020 (actie 2016000186) en € 140.000,00 op budgetcode 
2250007/OM/0200 (actie 2016000199) van de buitengewone dienst; 
Overwegende dat er € 65.000,00 bij wordt voorzien in MJP 2017; 



Gemeenteraadszitting dinsdag 06 december 2016 16 

 

Overwegende dat het stadsbestuur volgens het principe van de opdrachtcentrale de bestelling rechtstreeks 
bij Belgacom nv kan overmaken; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de opbouw van een vast ANPR-netwerk aan het 

op- en afrittencomplex E17 en trajectcontroles in de Desselgemseweg en Wortegemseweg. 
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund volgens het principe van de opdrachtcentrale. 
Art. 3: Er wordt  € 65.000,00 bij voorzien op de MJP 2017. 
 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

14. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 12 december 2016: goedkeuren 
agenda 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en 
goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 3 december 2013; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 12 december 2016 van vzw Sportbeheer Waregem 
met bijhorende stukken, met volgende agenda: 
1. Goedkeuren vorig verslag 
2. Goedkeuren budgetwijziging 2016 vzw Sportbeheer 
3. Goedkeuren budget 2017 vzw Sportbeheer 
Overwegende dat de schepen van sport de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw 
Sportbeheer Waregem en zij moet handelen overeenkomstig de instructies haar gegeven door de 
gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze 

punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene 
vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP op 12 december 2016: 
1. Goedkeuren vorig verslag 
2. Goedkeuren budgetwijziging 2016 vzw Sportbeheer 
3. Goedkeuren budget 2017 vzw Sportbeheer 

Art. 2: De schepen van sport wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad bij de bespreking van deze agenda. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 
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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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

15. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 20 december 2016: 
goedkeuren agenda 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 
en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 19 september 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Cultuurcentrum De Schakel 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2013; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 20 december 2016 van vzw Cultuurcentrum De 
Schakel met volgende agenda: 
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Aanvullende opmerkingen bij het verslag vorige vergadering 
3. Rondvraag mededelingen 
4. Goedkeuren begrotingswijziging 2016 
5. Goedkeuren begroting 2017 
6. Mededelingen. 
Overwegende dat de schepen van cultuur de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw 
Cultuurcentrum De Schakel en hij moet handelen overeenkomstig de instructies hem gegeven door de 
gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze 

punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene 
vergadering van vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP op 20 december 2016: 
1. Verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Aanvullende opmerkingen bij het verslag vorige vergadering 
3. Rondvraag mededelingen 
4. Begrotingswijziging 2016 
5. Begroting 2017 
6. Mededelingen. 

Art. 2: De schepen van cultuur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad bij de bespreking van deze agenda. 

 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
 

16. goedkeuren beginselverklaring neutraliteit stedelijk onderwijs 

- Raadslid, de heer Bruno Lahousse, vraagt of er controle voorzien is op die neutraliteit. Zijn er sancties 
voorzien bij overtreding? 
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat alle controle in het onderwijs gebeurt via inspecties. 
De inspectie passeert dit jaar ook in het stedelijk onderwijs. Als er inbreuk zou zijn op het 
neutraliteitsbeginsel, kan dit bij het stadsbestuur als officiële klacht ingediend worden. De stad is de 
inrichtende macht van het stedelijk onderwijs. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikelen 
6 en 6bis; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62; 
Gelet op het verzoek van OVSG vzw (brief van 21 juni 2016) om de beginselverklaring neutraliteit goed te 
keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het stedelijk en gemeentelijk net; 
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op 9 juni 2016 de beginselverklaring neutraliteit 
heeft goedgekeurd; 
Overwegende dat ook de algemene vergadering van VVSG vzw zich hierbij heeft aangesloten; 
Overwegende dat het stedelijk en gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden 
aan de principes van neutraliteit; 
Overwegende dat het stedelijk en gemeentelijk onderwijs met deze beginselverklaring zich nog duidelijker 
wil profileren als neutrale onderwijsverstrekker; 
Overwegende dat de beginselverklaring, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de 
wettelijke basis meegeeft, als bijlage is toegevoegd bij dit besluit; 
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een school, een 
academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project tot de 
autonomie van het schoolbestuur behoort waarbij de beginselverklaring de gemeenschappelijke noemer is 
voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden; 
Overwegende dat het stadsbestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het eigen pedagogisch 
project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen; 
Gelet op de bespreking in het overleg- en onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs van 
21 november 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in 

bijlage, wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 
 
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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde: Raadslid 
Bijlage: beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk- en gemeentelijk onderwijs 
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Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie beantwoorden aan 
de principes van neutraliteit. 
Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het 
schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en 
leermethodes) zijn ze richtinggevend. 
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de 
neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit. 
Open voor iedereen 
Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten volgens 
artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat een officiële school „een 
open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, 
filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen‟. 
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind 
Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke  beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 
Democratisch burgerschap  versterken 
Scholen, centra en academies respecteren de principes van 
de democratische rechtstaat en versterken deze door hun aanbod, 
door de manier waarop ze zich organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf 
model te staan voor een democratische samenleving. 
Actief Pluralisme 
Verbondenheid stimuleren 
Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, aspiraties … die 
mensen met elkaar delen, over en door 
alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover 
leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. 
Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap 
en in de samenleving. 
Diversiteit erkennen en respecteren 
Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten op het 
vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige 
achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de 
verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze 
bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen. 
Diversiteit als meerwaarde  benutten 
Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde die 
diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en 
cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer 
door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren. 
Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst 
Lokale verankering 
Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan actief op 
zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners 
of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector. 
Wereldburgerschap 
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze staan ook 
open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering. 
Duurzaamheid 
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch duurzame 
en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun aanbod en in hun manier van werken. 
 

17. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren convenant korte vervangingen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 betreffende de vervangingen van korte 
afwezigheden; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16 november 2005 betreffende vervangingen van 
korte afwezigheden in het basisonderwijs; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2007 waarbij het convenant in verband met de 
korte vervangingen in het stedelijk basisonderwijs verlengd werd voor 2 schooljaren, nl. de schooljaren 
2007-2008 en 2008-2009; 
Gelet op het voorstel om het convenant aan te gaan voor de periode waarin het besluit van de Vlaamse 
regering van 29 mei 2009 betreffende vervangingen van korte afwezigheden van kracht blijft; 
Overwegende dat inhoudelijk geen wijzigingen werden aangebracht aan het convenant; 
Gelet op het protocol van akkoord van 21 november 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: De verlenging van het convenant in verband met de korte vervangingen in het stedelijk 

basisonderwijs wordt goedgekeurd. Het convenant wordt afgesloten voor de periode waarin het 
besluit betreffende vervangingen van korte afwezigheden van kracht is. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, 
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
Bijlage: convenant 
Titel 1: Aanleiding 
Artikel 1 
Dit convenant wordt afgesloten in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 
betreffende de vervangingen van korte afwezigheden. 
Titel 2: Partijen 
Artikel 2 
De partijen bij dit convenant zijn: 
Enerzijds de scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Waregem gevormd door het schoolbestuur van de 
stad Waregem vertegenwoordigd door haar afgevaardigde: 
De heer Jo Neirynck, schepen van onderwijs 
En 
Anderzijds de representatieve vakorganisatie 
COV 
vertegenwoordigd door de vakbondsafgevaardigde: 
Mevrouw Tine Debrouwere 
Titel 3: Doelstellingen 
Artikel 3 
Voornoemde partijen sluiten dit convenant om binnen de scholengemeenschap een eigen beleid te kunnen 
voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een 
wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, en dit in functie van eigen lokale noden en 
prioriteiten. 
Dit heeft tot doel de werkdruk van de leerkrachten te verminderen en het comfort van de leerlingen te 
verhogen. 
Titel 4: Wijze waarop de vervangingen in korte afwezigheden zullen gebeuren 
Artikel 4 
Onder korte afwezigheden wordt verstaan: de afwezigheden van de personeelsleden aangesteld in een 
wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarvoor op basis van andere regelgeving geen 
vervanger kan worden gesubsidieerd. 



Gemeenteraadszitting dinsdag 06 december 2016 21 

 

Artikel 5 
Enkel de leden van het onderwijzend personeel die belast zijn met een effectieve lesopdracht komen in 
aanmerking voor vervanging. 
Artikel 6 
§1 Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een vervanger en de uitputting van het contingent, 

kunnen de volgende afwezigheden vervangen worden: 
de voorzienbare korte afwezigheden, namelijk: 
- nascholing van één volledige dag; 
- alle geplande omstandigheidsverloven n.a.v. een huwelijk; 
- arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (bijv. een geplande hospitalisatie); 
- tijdelijk syndicaal verlof; 
- afwezigheid voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten; 
- terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden; 
- … 
de onverwachte korte afwezigheden, namelijk: 
- arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval; 
- profylactisch verlof; 
- alle onverwachte omstandigheidsverloven, met uitzondering van het omstandigheidsverlof naar 

aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner; 
- uitzonderlijk verlof wegens overmacht ingevolge ziekte of ongeval overkomen aan een met het 

personeelslid onder eenzelfde dak wonende persoon; 
- … 

§2 De voorzienbare korte afwezigheden worden vervangen vanaf de eerste dag afwezigheid. 
De onverwachte korte afwezigheden worden vervangen vanaf de tweede dag afwezigheid. 

§3 De voorzienbare afwezigheden en de onverwachte korte afwezigheden worden aan de beheerder 
gemeld, die een passende invulling voorstelt. 

Artikel 7 
§1 Bij een eventuele samenloop van afwezigheden wordt er prioriteit gegeven aan niet-parallelklassen 
§2 Indien de toepassing van de aanwendingscriteria toch nog problemen zou opleveren, beslist de beheerder 

van het contingent autonoom over de toewijzing. 

Titel 5: Afspraken over de opvolging van de aanwending van de vervangingseenheden en 
over de evaluatie van het project 
Artikel 8 
§1 De toegekende enveloppen met vervangingseenheden per school worden samen gelegd en beheerd op 

het niveau van de scholengemeenschap. 
De personeelsdienst wordt aangesteld als beheerder van het contingent. 

§2 Het contingent wordt aangewend volgens de afspraken gemaakt in dit convenant. 
§3 De administratieve verwerking gebeurt als volgt: 

- het schoolbestuur doet zelf de aanstelling en de administratie wordt door de schooleigen 
schoolsecretariaten uitgevoerd. 

§4 De beheerder van het contingent zorgt ervoor dat de bepalingen van dit convenant correct worden 
uitgevoerd. 

§5 De beheerder van het contingent beheert het saldo. 
Alle betrokken directeurs kunnen dit saldo raadplegen, maar niet wijzigen. 

§6 Het schoolbestuur dat een vervanger zoekt, houdt rekening met de voorrangsregels van het decreet 
rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs. 

Artikel 9 
De beheerder van het contingent bezorgt op geregelde tijdstippen een verslag met de stand van zaken aan:  

- de directeurs; 
- de afgevaardigden aangeduid door de representatieve vakorganisaties. 

Artikel 10 
Het convenant kan tussentijds worden aangepast mits akkoord van alle betrokken partijen. 
Titel 6: Duur 
Artikel 11 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode waarin het besluit betreffende vervangingen van korte 
afwezigheden van kracht is. 
Titel 7: Datum van inwerkingtreding 
Artikel 12 
Deze overeenkomst gaat in vanaf het schooljaar 2016-2017. 
Titel 8: Slotbepalingen 
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Artikel 13 
Het convenant wordt ter visering voorgelegd aan de personeelsleden. 
Artikel 14 
Dit convenant wordt aangegaan onder uitdrukkelijk voorbehoud van de vereiste goedkeuring door het 
schoolbestuur en de uitoefening van het administratief toezicht door de toezichthoudende overheid. 
Artikel 15 
Een kopie van dit convenant wordt bewaard in het schoolarchief van elke school. 
De afgevaardigde van het schoolbestuur                      De afgevaardigde van de vakorganisatie,  
Schepen van onderwijs Voor het COV, 
Jo Neirynck Tine Debrouwere 
 

18. Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: goedkeuren budgetwijziging 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 statuten van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 november 2015 waarbij de wijziging van het meerjarenplan 2014-
2019 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen werd goedgekeurd en waarbij kennis werd 
genomen van het budget 2016; 
Overwegende dat een budgetwijziging noodzakelijk is; 
Gelet op de voorliggende budgetwijziging 2016 van de Vereniging Ons Tehuis, vastgesteld in de Raad van 
Beheer in zitting van 7 oktober 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: de budgetwijziging 2016 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen goed te keuren 

met volgende cijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2016 Wijziging BW 2016 

I. Exploitatiebudget (B-A) 81.193,45 39.111,93 120.305,38 

  A. Uitgaven 5.802.189,55 4.792,00 5.806.981,55 

  B. Ontvangsten 5.883.383,00 43.903,93 5.927.286,93 

   1.a Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 37.185,00 0,00 37.185,00 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 

   2. Overige 5.846.198,00 43.903,93 5.890.101,93 

II. Investeringsbudget (B-A) - 248.459,00 - 305.555,38 - 554.014,38 

  A. Uitgaven 699.940,00 644.398,74 1.344.338,74 

  B.  Ontvangsten 451.481,00 338.843,36 790.324,36 

III. Andere (B-A) - 13.858,12 0,00 - 13.858,12 

  A. Uitgaven 13.858,12 0,00 13.858,12 

   1. Aflossing financiële schulden 13.858,12 0,00 13.858,12 

   a. Periodieke aflossingen 13.858,12 0,00 13.858,12 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 
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   2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 

   3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 

  B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

   1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 

   a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 

   3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) - 181.123,67 - 266.443,45 - 447.567,12 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.993.552,98 537.594,82 3.531.147,80 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 2.812.429,31 271.151,37 3.083.580,68 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.193.409,00 - 49.389,31 1.144.019,69 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 254.589,00 9.623,00 264.212,00 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 936.034,00 - 59.033,31 877.000,69 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 2.786,00 21,00 2.807,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1.619.020,31 320.540,68 1.939.560,99 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 2016 Wijziging BW 2016 

I. Financieel draagvlak (A-B) 90.898,00 39.111,93 130.009,93 

  A. Exploitatieontvangsten 5.883.383,00 43.903,93 5.927.286,93 

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

5.792.485,00 4.792,00 5.797.277,00 

   1. Exploitatie-uitgaven 5.802.189,55 4.792,00 5.806.981,55 

   2. Nettokosten van de schulden 9.704,55 0,00 9.704,55 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 23.562,67 0,00 23.562,67 

  A. Netto-aflossingen van schulden 13.858,12 0,00 13.858,12 

  B.  Nettokosten van schulden 9.704,55 0,00 9.704,55 

Autofinancieringsmarge (I-II) 67.335,33 39.111,93 106.447,26 

 

Bestemde gelden 
Jaarrekening 

2015 
Budget 2016 Na BW 2016 

I. Exploitatie 277.701,00 254.589,00 264.212,00 

BGE-01: Garve 44.564,00 29.992,00 39.700,00 

BGE-04: Sociaal Passief 129.560,00 129.560,00 129.560,00 

BGE-05: Pensioenen oud-voorzitters 103.577,00 95.037,00 94.952,00 

II. Investering 1.299.312,00 936.034,00 877.000,69 

BGE-03: Investeringen 1.299.312,00 936.034,00 877.000,69 

III. Andere 2.807,00 2.786,00 2.807,00 

BGE-02: Feestcomité 2.807,00 2.786,00 2.807,00 

Totalen 1.579.820,00 1.193.409,00 1.144.019,69 

Art. 2: Deze beslissing wordt aan de bevoegde instanties meegedeeld. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
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Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, 
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

19. EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem: voordracht leden algemene vergadering en raad van 
bestuur 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat zij veronderstelt dat dit een nieuwe vzw is die opgericht 
wordt om die ontmoetingscentra beter te laten functioneren. Er wordt nu heel veel beroep gedaan op 
vrijwilligers. Misschien een beetje te veel … Het raadslid vraagt om een vorm van professionele omkadering 
ten aanzien van die ontmoetingscentra te organiseren. 
- Schepen van ontmoetingscentra, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat men juist heel blij is met die vrijwillige 
inzet en men wil er zeker over waken om die vrijwilligers aan boord te houden. Wat de omkadering betreft, 
is deze oprichting precies een eerste grote stap. Hierin zijn de mensen van de cultuurdienst en de financiële 
dienst betrokken. Ook de dienst gebouwen.  Hoe dan ook willen we de vrijwillige werking behouden want het 
verleden heeft steeds bewezen dat dit een manier van werken is die zeker gedragen wordt door de lokale 
gemeenschap. Het is belangrijk dat we de lokale gebruikers betrekken. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, verwijst nog naar haar vraag die straks in de rubriek vragen aan bod 
komt. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of 
verenigingen van de Vlaamse overheid; 
Gelet op de statuten van de EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 
juli 2016 en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 18 oktober 2016; 
Overwegende dat de statuten bepalen dat de algemene vergadering bestaat uit volgende stemgerechtigde 
leden: 
- Categorie A: stad Waregem, vertegenwoordigd door de schepen onder wiens bevoegdheid 
ontmoetingscentra ressorteert 
- Categorie B: 10 leden die de politieke strekkingen vertegenwoordigen 
- Categorie C: 10 leden die de gebruikers vertegenwoordigen (9 voorgedragen door de lokale werkgroepen en 
1 door de cultuurraad) 
Overwegende dat de statuten bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: 
- 10 leden (incl. de schepen bevoegd voor ontmoetingscentra) voorgedragen door de gemeenteraad 
- 9 leden voorgedragen door de lokale werkgroepen  
Overwegende dat de fracties in de gemeenteraad werden aangeschreven om hun vertegenwoordigers in te 
dienen; 
Gelet op de binnengekomen kandidaturen;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De schepen onder wiens bevoegdheid ontmoetingscentra ressorteert, is van rechtswege lid van de 

algemene vergadering en de raad van bestuur van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem: 

CD&V Pietro Iacopucci Kortrijkseweg 68 8791 Waregem 

Art. 2:  De gemeenteraad draagt voor de algemene vergadering van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem 
volgende 10 leden voor van categorie B: 

Algemene vergadering 

CD&V Willy Benoit Holstraat 56-31 8790 Waregem 

CD&V Nele Coussement Boudewijn I-laan 21 8792 Waregem 

CD&V Hilde Dewever Kapellestraat 21 8790 Waregem 

CD&V Bart Kindt Drafstraat 27 8790 Waregem 

CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat 86 8790 Waregem 

N-VA Geert Deroose Stationsstraat 40-22 8790 Waregem 
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N-VA Thea Mestdagh Gruuthusestraat 24 8791 Waregem 

sp.a M‟Hamed Kasmi Henri Debranderestraat 13 8792 Waregem 

Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat 17 8790 Waregem 

Groen Inge Vandevelde Renthuisstraat 100 8793 Waregem 

Art. 3: De gemeenteraad draagt voor de raad van bestuur van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem 
volgende 9 leden voor: 

Raad van bestuur 

CD&V Willy Benoit Holstraat 56-31 8790 Waregem 

CD&V Nele Coussement Boudewijn I-laan 21 8792 Waregem 

CD&V Hilde Dewever Kapellestraat 21 8790 Waregem 

CD&V Bart Kindt Drafstraat 27 8790 Waregem 

CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat 86 8790 Waregem 

N-VA Thea Mestdagh Gruuthusestraat 24 8791 Waregem 

sp.a M‟Hamed Kasmi Henri Debranderestraat 13 8792 Waregem 

Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat 17 8790 Waregem 

Groen Inge Vandevelde Renthuisstraat 100 8793 Waregem 

Art. 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van de EVA-vzw 
Ontmoetingscentra Waregem 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, 
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

20. vragen 

Er werden 7 vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid Mario Verhellen: kunstgrasvelden 

“Uit een uitzending van Zembla, een Nederlands onderzoeksjournalistiek televisieprogramma, blijkt dat van 
de 2 000 kunstgrasvoetbalvelden die in Nederland gebruikt worden het onduidelijk is of ze 
gezondheidsrisico's opleveren voor de gebruikers. Oorzaak is het gegeven dat de velden bijna allemaal 
bestrooid zijn met korrels van vermalen banden. Die moeten ervoor zorgen dat spelers minder snel 
schaafwonden oplopen. Maar de banden zijn chemisch afval en mogen niet verbrand worden. Ze bevatten 
onder meer PAK's, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Een deel daarvan is bij bepaalde 
concentraties kankerverwekkend. 
Naar aanleiding van de Zembla-uitzending werd in Nederland door enkele gemeenten, voetbalclubs en de 
bandenbranchevereniging VACO de afgelopen weken op honderden velden onderzoek gedaan naar de 
hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in de granulaatkorrels die op kunstgrasvelden liggen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat er effectief hoge concentraties kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. De 
onderzochte velden werden getest op acht aantoonbaar kankerverwekkende stoffen, in het bijzonder op de 
hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Van de acht stoffen zijn er vier die op veel 
velden in hogere concentraties zijn aangetroffen. Gemiddeld overschrijden deze stoffen de normen voor 
consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden 
van stoffen die zelfs zes keer deze norm overschrijden.  
Echter het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op de kunstgrasvelden hoeft niet te voldoen aan de normen 
m.b.t. consumentenproducten. Toxicologen uit Nederland, België en de VS pleiten er evenwel voor om gelet 
op de wijze van gebruik, het rubbergranulaat te beschouwen als consumentenproduct. Zij wijzen daarnaast 
op het voorzorgsprincipe: zo lang niet vaststaat wat de risico's zijn van spelen op kunstgras, is het raadzaam 
uit te wijken naar natuurlijk gras. Of de rubberkorrels te vervangen door kurkkorrels. 
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De Vlaamse minister van sport heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending aangegeven dat hij de 
situatie ernstig neemt en aan zijn administratie de opdracht gegeven heeft om de situatie in Vlaanderen te 
onderzoeken. 
In onze stad werden de voorbije jaren eveneens enkele kunstgrasvelden aangelegd, dit omdat ze voordelen 
bieden m.b.t. multifunctioneel gebruik en de mogelijkheid om er frequenter op de sporten dan een 
natuurlijk grasveld. In de voorbije gemeenteraad mochten we trouwens kennis nemen van de vraag van de 
K.R.C. Waregem m.b.t. de aanleg van het hoofdterrein in kunstgras. 
Gelet op de resultaten van het Nederlands onderzoek en het gegeven dat dagelijks tientallen sporters 
gebruik maken van de kunstgrasvelden in onze stad wenst de sp.a-fractie volgende elementen ter 
beantwoording voor te leggen aan het stadsbestuur tijdens de e.k. gemeenteraad: 
- Werd en wordt bij aanleg en onderhoud van de door de stad aangelegde kunstgrasvelden gebruik 

gemaakt van korrels gemaakt van vermalen banden? 
Indien de kunstgrasvelden in onze stad effectief bestrooid zijn met rubberkorrels, zal het stadsbestuur dan 
volgende initiatieven nemen? 
- Bij de diensten van de Vlaamse minister van sport en de Vlaams minister van leefmilieu aandringen om 

op korte termijn werk te maken van een onderzoek naar de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden in 
Vlaanderen en pleiten voor het opstellen van concrete regels m.b.t. de beperking van de 
gezondheidsrisico's van gebruikte stoffen voor de aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden. 

- De rubberkorrels op de reeds aangelegde kunstgrasvelden verwijderen en vervangen door kurkkorrels en 
bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden kiezen voor kurkkorrels i.p.v. rubberkorrels.” 

- Schepen van sport, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat we nog geen paniek mogen zaaien, want op 
vandaag is er nog niets zeker. Het raadslid spreekt van “enkele” kunstgrasvelden in Waregem.  Op vandaag 
beschikken wij over één kunstgrasveld namelijk op de uitbreiding. Hiervoor werd destijds een toelage 
gegeven aan sv Zulte Waregem. Sport Vlaanderen is effectief met onderzoeken bezig en wij hebben de 
nodige info over het veld reeds doorgegeven aan hen. Zij kunnen niet bevestigen dat er zekerlijk geen 
gezondheidsrisico‟s zijn, want dit moeten latere studies bevestigen (in de loop van 2017). Voorlopig zijn hier 
geen bewijzen voor. Uiteraard zullen wij de actualiteit hieromtrent nauw opvolgen en bij toekomstige 
aanleg zekerlijk deze zaak meenemen en kijken voor gezonde alternatieven daar waar er op vandaag 
onzekerheden over zijn.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, dankt voor dit duidelijk antwoord. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 2. vraag raadslid Mario Verhellen: NMBS investeringsprogramma 2016-2020 

“Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 maart 2013 keurde de gemeenteraad unaniem de sp.a-motie m.b.t. 
de vernieuwing van het NMBS-station goed. Met deze motie gaven alle gemeenteraadsleden aan dat ze bij 
de verantwoordelijke overheden en partijen, zijnde de NMBS en de federale verantwoordelijken m.b.t. 
overheidsbedrijven en mobiliteit, aandringen om het huidige station van Waregem te 
renoveren/vernieuwen tot een modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen toegankelijk 
stationsgebouw. Ondanks de vele beloften en persberichten die de voorbije 3,5 jaar de wereld werden 
ingestuurd, moeten we helaas vaststellen dat de vraag van de Waregemse gemeenteraad door de NMBS niet 
werd omgezet in daden. Integendeel...in plaats van het stationsgebouw te renoveren en toegankelijk te 
maken voor iedereen werd de parking betalend. Als statement naar de pendelaar en de stad Waregem kan 
dat tellen ... Maar er is hoop, dat hopen we toch. Onlangs vernamen we namelijk dat de NMBS haar 
investeringsprogramma 2016-2020 klaar heeft. Het bedrijf is van plan de komende vijf jaar 3 miljard euro 
ofwel 610 miljoen euro per jaar te investeren in treinen, stations, ... Alhoewel deze bedragen hoog zijn, is 
de nood minstens 800 miljoen euro hoger dan nu is voorzien en dit doet bij ons het vermoeden rijzen dat de 
renovatie van het Waregems NMBS-station opnieuw op de lange baan zal geschoven worden. 
In de gemeenteraad van december e.k. wenst de sp.a-fractie dan ook van het stadsbestuur volgende te 
vernemen: 
- Was er naar aanleiding van de opmaak van het NMBS-investeringsprogramma 2016-2020 overleg tussen 

het stadsbestuur en de NMBS? Met welk resultaat? 
- Heeft het stadsbestuur kennis van in welke mate er binnen het voorgestelde investeringsprogramma 

2016-2020 middelen zijn opgenomen om het station van Waregem te renoveren/vernieuwen tot een 
modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen toegankelijk stationsgebouw?” 

- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er al lang sprake is bij de NMBS en ook op onze 
herhaalde vragen dat het stationsgebouw zou vernieuwd worden. Hier zijn al verschillende communicaties 
over geweest. Het laatste concrete bericht was een groots opgezette roadshow in de provincie. We zijn 
hiervoor naar Brugge geweest ongeveer anderhalf jaar geleden. Dit was nog vóór de interne veranderingen 
binnen de NMBS. Daar werd in het programma voorgesteld dat het station van Waregem zou aangepast 
worden. De plannen waren klaar en er was een raming van ongeveer 1 MIO euro. Dit was voorzien. Dan is er 
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die interne verandering bij de NMBS geweest. Men is van drie naar twee entiteiten gegaan en dan hebben we 
onze vraag herhaald. Er werd toen gezegd dat het meerjarig investeringsplan moest opgesteld worden en dat 
men geen uitspraak kon doen. Wellicht zou het 2019 worden … Dit investeringsplan voor de volgende vijf jaar 
zou ondertussen klaar zijn, alhoewel wij hier nog geen bevestiging van gekregen hebben. We zijn in blijde 
verwachting en hopen dat 2019 kan aangehouden worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er in andere steden en gemeenten een aantal zaken naar 
buiten komen. Bv. in Gent blijken dus ook bepaalde investeringen plotseling geschrapt. In 2014 heeft men 
inderdaad een aantal beloften gedaan aan ons bestuur. Raadslid Verhellen herinnert zich nog het persbericht 
en zegt dat er toen ook een maquette getoond werd. Toen werd gezegd 2016, misschien 2017 … Nu is er 
sprake van 2019 … Er zou toch dringend een signaal moeten gegeven worden door de gemeenteraad aan de 
verantwoordelijke ministers. Als men het station in Waregem op een hoog niveau wil houden, zal er moeten 
geïnvesteerd worden in openbaar vervoer.  Het betalend parkeren op de stationsparking was hier geen goeie 
zet. Er zijn nu al zo veel files, die nog elke dag groeien.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij bereid is om nog eens een schrijven te richten aan de 
NMBS, maar de voorzitter doet een oproep bij iedereen om te lobbyen of te helpen in dit dossier. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de samenstelling van de regering nu wel anders is dan enkele 
jaren geleden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het er in het verleden ook niet door gekomen is. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat we toen tenminste zicht hadden op 2017. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, beaamt dat er toen ook beloftes gedaan werden. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 3. vraag raadslid Jan Balduck: Zavelput 

“Aan de Zavelput te Beveren-Leie staat een kijkhut. Door de opslag van struiken op de oever kan men 
echter bijna niets meer zien, zelfs nu de bladeren gevallen zijn. Opdat de kijkhut niet uitsluitend voor 
andere dingen zou gebruikt worden, vraag ik het nodige te doen opdat er ook weer zou kunnen gekeken 
worden in de kijkhut. In het tijdschrift van Natuurpunt las ik dat de waterkwaliteit slecht zou zijn en dat 
de rietkragen in de verdrukking komen door de opslag van wilg en zwarte els. 
Vandaar mijn vraag: zou het niet wenselijk zijn een beheerplan te laten opmaken voor dit prachtig 
natuurgebiedje en het aanliggend Goed te Beaulieu dat we zopas hebben aangekocht. Wellicht kan dit door 
eigen personeel gebeuren met advies van de natuurverenigingen.“ 

- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, zegt dat het een natuurgebied is en dat de natuur daar 
voorrang heeft. Passie voor recreatie wordt daar toegelaten. De expertise van Natuurpunt wordt volop 
gebruikt. Al van in het begin is de afspraak dat Natuurpunt het beheer doet. Zij doen dit goed en in 
samenwerking met de stad als ze logistieke steun van doen hebben. We zullen de vraag eens voorleggen aan 
Natuurpunt. Moest Goed te Beaulieu erbij komen, kan er eventueel in het kader van een bescherming, een 
beheerplan opgemaakt worden voor heel die regio. Dit zal moeten als we subsidies willen krijgen. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat men toch niet kan verwachten van de vrijwilligers van een 
natuurvereniging dat zij die opslag gaan verwijderen. Men moet daar toch voor uitgerust zijn.   
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zal bekeken worden. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 4. vraag raadslid Geert Deroose: kennisgevingsnota voor de omleidingsweg Anzegem 

“Momenteel loopt het onderzoek op de zogenaamde kennisgevingsnota voor het nieuwe plan voor de 
omleidingsweg, de N382, rond Anzegem. Deze kennisgevingsnota is de eerste stap bij de opmaak van het 
milieueffectenrapport en het RUP dat de provincie West-Vlaanderen zal opmaken. 
De kennisgevingsnota heeft een dubbel doel: 
1. de bevolking, de overheden en de administraties informeren over het plan en de onderzoeksmethodiek 

die zal toegepast worden om alle milieueffecten in kaart te brengen, en 
2. alle zinvolle informatie en reacties verzamelen in een vroeg stadium. 
Het milieueffectenrapport wordt opgesteld om een zo breed mogelijke inschatting te kunnen maken van 
alle effecten op mens en milieu. Het gaat bv. om de effecten van de verschillende mogelijke tracés op 
natuur, beken, vegetatie, maar ook landbouw en geluidshinder voor omwonenden komen aan bod. En 
natuurlijk ook de effecten op het vlak van verkeer en mobiliteit, zowel op de bestaande N382 als de 
omliggende wegen. Daarom volgende vraag: Heeft het college de kennisgevingsnota al doorgenomen en 
welke opmerkingen zal de stad geven?” 

- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit dossier besproken werd in het 
schepencollege van 10 november jl. Het voorliggend rapport Plan MER werd volledig doorgenomen door de 
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stedenbouwkundig ambtenaar. Er worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht door de aanleg van 
die omleidingsweg. Het gaat erom dat het centrum van Anzegem ontlast zal worden. Voor Waregem wijzigt 
er niets fundamenteel.  
- Raadslid, de heer Geert Deroose, zegt dat, als men die bottleneck in Anzegem wegneemt en een mooie 
omleiding vormt, dat er van boven uit meer verkeer naar de autostrade zal gecreëerd worden. Ons op- en 
afrittencomplex zal nog meer auto's te verduren krijgen. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat degene die er nu moeten zijn, er ook zijn, 
maar door het centrum rijden. Het is een wijziging van infrastructuur. Moest er bv. in Ruien een groot 
logistiek bedrijf komen, dan zou dit wel impact op Waregem kunnen hebben.  Maar door deze ingreep wordt 
er weinig impact op Waregem verwacht. 
- Raadslid, de heer Geert Deroose, zegt dat hij daar zijn twijfels over heeft. Het gemak van het toekomen 
zal vergroten, zodanig dat er meer mensen in die richting gestuurd worden in plaats van de andere opties. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, vraagt wat het voorstel dan is. 
- Raadslid, de heer Geert Deroose, zegt dat we eerst bij ons de uitwegen moeten aanpakken. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het studiebureau van AWV daar mee bezig is. 
Hopelijk kan de uitvoering ook gauw aangevat worden. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 5. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: erbarmelijke staat Jozef Duthoyplein 

“Sedert geruime tijd ligt het Jozef Duthoyplein er erbarmelijk bij. Boomwortels hebben de stenen 
grotendeels omhoog geduwd, parkeervakken zijn niet meer horizontaal berijdbaar, vuiligheid vraagt om 
extra vuiligheid rond de bomen, de staat van het plein is gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. En nu het ‟s 
morgens langer en ‟s avonds vroeger donker is, durven vele mensen zich niet meer op of over het plein 
begeven. Net door de slechte staat van het plein wordt de parkeerplaatsen gemeden door de mensen die er 
rond wonen of de klanten van de lokale handelaars daar. Een oudere bewoner is er reeds gevallen door de 
oneffen klinkers op het plein en zelfs rioolbuizen worden uit elkaar geduwd door de boomwortels. In bijlage 
enkele foto‟s van de staat van het plein om bovenstaande opmerkingen te staven. Door de grote bomen te 
verwijderen of het plein te vernieuwen en anders in te richten, zou de situatie daar, naast veel veiliger te 
worden, ook veel properder zijn wat aangenamer zou zijn voor de buurt en hun bezoekers. 
Vraag: Wanneer en hoe zal dit plein worden aangepakt en opnieuw proper en veilig zijn voor de buurt daar?” 

- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, dankt het raadslid voor zijn bezorgdheid die ook 
de bezorgdheid is van het schepencollege. Het raadslid zegt dat men er mee bezig is en geeft enige duiding. 
We kennen allemaal de situatie. Zes mooie platanen op het Duthoyplein waarvan de wortels de klinkers 
opsteken. Op dit plein kunnen 32 wagens staan. Op 28 juni zijn het diensthoofd wegen-waterlopen-verkeer, 
de schepen van verkeer en zijzelf ter plaatse geweest. Daaropvolgend werkte de verkeersconsulent het 
eerste voorstel uit, nl. de bomen laten staan en parkeren onder een hoek van 45 graden. Dit werd in het 
schepencollege van 7 juni besproken. Het voorstel bleek niet afdoende en er was te weinig restruimte voor 
de bomen. Er werd een nieuw voorstel gemaakt om de twee buitenste bomen te rooien en rond de vier 
overblijvende bomen een parkje aan te leggen waar de auto‟s dan langs parkeren. Dit werd hernomen in het 
schepencollege van 27 oktober.  Na intekening bleek dat er toch veel parkeerplaatsen zouden verdwijnen. In 
dit college werd nog eens goed overwogen bomen versus parking. Hoe dan ook, de twee buitenste bomen 
dienen zeker gerooid te worden en daarvoor kon de vergunning worden aangevraagd. De 
vergunningsaanvraag werd ingediend op 31 oktober en de vergunning werd uitgereikt op 10 november. De 
vergunning werd bekendgemaakt op 18 november en uitvoering is mogelijk vanaf 17 december. Ter verdere 
grondige voorbereiding hebben we ondertussen op 17 verschillende momenten telling gedaan op de parking 
en de parkeerzone voor de handelszaken langs de Jozef Duthoystraat. Deze resultaten komen nog in het 
schepencollege en dan zal er een gefundeerd plan voorgelegd worden aan de buurt (handelaars en 
omwonenden). We wensen dat de ingreep die we zullen uitvoeren, gedragen is door de buurt en de 
handelaars. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt waarom men maar twee bomen zal rooien. Die zes bomen 
nemen veel plaats in. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat er voldoende ruimte is voor de wagens, 
maar het plan wordt nu nog eens besproken in het volgende schepencollege. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 6. vraag raadslid Inge Vandevelde: dienstencentrum Gaverke verdwijnt 

“Dienstencentrum Gaverke verdwijnt – (alweer) dienstverlening verder van de burger  
Iedereen kon het lezen in De Sprong van november: “Na 36 jaar verhuist Dienstencentrum het Gaverke naar 
het centrum van Waregem. Het OCMW start vanaf 3 januari 2017 een werking op in de gebouwen van 
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woonzorgcentrum De Meers. Het kind heeft al een naam: 'Het Gaverpeirdje'. Ook het thuiszorgloket 
(Weverstraat 41) verlaat het Gaverke. Zo snel kan het gaan. Wij stellen vast: “Het dienstencentrum sluit 
zijn deuren op Het Gaverke.” Jarenlange en succesvolle dienstverlening dichtbij de burger verdwijnt. Ook 
al hopen wij samen met jullie dat de inwoners de weg zullen vinden naar de Meers, wij vinden dit alweer 
een verarming van de dienstverlening, en vooral een dienstverlening verder van de burger. Het 
dienstencentrum wil mensen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen, met 
ontspanning en sport in hun buurt. Echter een bezoek aan een woonzorgcentrum werkt allesbehalve 
motiverend en de verre verplaatsing kan al eens een drempel te veel zijn. Het is niet omdat de gebouwen 
en burelen op het Gaverke dicht moeten (?) dat ineens ook alle activiteiten moeten verhuizen naar De 
Meers. Groen Waregem ijvert voor een maximale spreiding van de aangeboden activiteiten voor 55-
plussers. In elke deelgemeente zijn er overdag nog lokalen vrij in de stedelijke OC‟s of in andere gebouwen. 
Recreatieve ontspanningsactiviteiten en „niet-winstgevende' sporten verdienen extra ondersteuning en een 
(mobiel) loket hoort daarbij.   
De yoga- en turngroep is heel tevreden over de comfortabele judozaal met matten. Geef hen een reden 
waarom ze daar niet mogen blijven. Ze zijn ook pas half november op de hoogte gebracht.   
De bolders en petanquers van het Gaverke moeten samensmelten tot één zelfstandige club en zelf voor 
verzekering e.d. zorgen. Hun lokaal wordt gegarandeerd tot aan de komende verkiezing. Eenmaal ook de 
brandweer er vertrekt, komt hier een mooi stuk grond vrij voor één of ander bouwproject?! En dan?  
Dan zien wij hier graag een nieuw, klein en fijn OC Het Gaverke verrijzen, mèt behoud van de groene  
ruimte.” 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit zeer snel beslist is. Groen vindt dit een jammerlijke zaak. 
Er gaan heel veel activiteiten door in het Gaverke en Groen is voorstander van activiteiten dicht bij de 
burger. Het Gaverke is daar een zeer mooi voorbeeld van. Het raadslid verwijst naar de begroting en vraagt 
of dit een besparingsmaatregel is. Op de website staat er trouwens "Dienstencentrum wil mensen 
ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen met ontspanning en sport in hun 
buurt." Als men dit verhuist naar één bepaalde plaats in het centrum, dan vreest het raadslid ervoor dat 
sommigen zullen afhaken. Verre verplaatsing, parkeerdruk … In een woonzorgcentrum, dit zorgt misschien 
ook al voor een drempel … Groen ijvert voor maximale spreiding van die aangeboden activiteiten. Er bestaat 
zoiets als 'slim gedeeld'.  Er is heel wat infrastructuur voorhanden in Waregem: schoolinfrastructuur, 
ontmoetingscentra, andere bruikbare gebouwen … Het zou goed zijn dat al die gebouwen maximaal ingezet 
worden. 
De vragen zijn concreet: 

 Zal de stad rekening houden met de verzuchtingen van die groepen en zeker van de groepen die het niet 
zien zitten om te verhuizen? 

 Is het OCMW bereid om haar dienstverlening uit te breiden, eventueel met mobiele loketten?  Want ook 
het bureel sluit op het Gaverke. 

 Is er mogelijkheid om een nieuw OC op het Gaverke te bouwen?  Als de gebouwen versleten zijn, mogen 
ze gerust afgebroken worden. 

- Schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter, de heer Joost Kerkhove,  zegt dat het dienstencentrum 
Het Gaverke naar zijn nieuwe locatie in de gebouwen van woonzorgcentrum de Meers verhuist na  
36 jaar. Voor de beslissing om te verhuizen werd niet over één nacht ijs gegaan.  De directe aanleiding is het 
feit dat het gebouw van het dienstencentrum niet meer voldoet aan de infrastructuurnormen uit het 
woonzorgdecreet.  Daarnaast wordt gewerkt aan een centralisatie van de dienstverlening zodat de burger op 
één plaats terecht kan met al zijn welzijnsvragen.  Dit centrale punt wordt het welzijnshuis dat ten volle van 
start zal gaan vanaf juni 2017.  Dit creëert een versterking van de welzijnswerking en zal zeker efficiënter 
verlopen. De schepen pikt in op de vraag van het raadslid betreffende mobiele loketten. Vanuit het 
dienstencentrum wordt er in bepaalde gevallen nog 'aan huis' gegaan. Het rechtstreeks contact met de 
burger heeft nog altijd een meerwaarde. Er is veel overleg geweest met de huidige gebruikers. Er is een 
oplossing voor de bollers en de petanquers. Zij kunnen daar blijven. We hebben ervoor gezorgd met de  
nodige ondersteuning van het dienstencentrum dat alles in orde kwam. We hebben ook kunnen bekomen dat 
de kaartersclub kan aansluiten bij Ziekenzorg. De recente vraag van de yoga- en de turnclub heeft ons nu 
pas bereikt. Wij staan open om ook voor hen een passende oplossing uit te werken. Van ons 'moet' er 
niemand verhuizen, ze 'mogen‟ mee verhuizen en hebben de vrije keuze. In de Meers zullen ook heel wat 
nieuwe gebruikers aangetrokken worden. Het is ook onze bedoeling om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. 
We hebben de restrictie vanuit het woonzorgdecreet dat een dienstencentrum alles moet doen op locatie, 
maar blijkbaar zou er hier naar de toekomst toe ook een openheid gecreëerd worden en zouden we meer 
satellieten kunnen uitbouwen in de deelgemeenten om daar nog meer aanbod te creëren. Dit wil niet zeggen 
dat we alles gaan overnemen van bestaande werkingen. OKRA organiseert ook veel. We moeten de mensen 
alles geven wat in hun mogelijkheden ligt om zelf initiatieven te nemen en te ontwikkelen. Vandaar de 
bereidheid om ook voor de yogaclub en de turnclub iets te doen zodat ze daar kunnen blijven. Wat de 
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toekomst van die site betreft, is het nog wat kijken in een glazen bol, maar de mensen van het Gaverke 
zullen niet in de kou blijven staan. 
- Raadslid, de heer Willy Benoit, wil als betrokken partij, voorzitter van S.O. Gaverke, nog tussenkomen. Een 
bestuurslid (geen mandataris) werd vorige week telefonisch benaderd door de lesgeefster van de yogalessen 
met de vraag om het lokaal verder te gebruiken. Dit is heel laat. De verenigingen weten al ruimschoots een 
jaar dat de locatie daar verdwijnt. Betrokkene heeft gezegd dat ze dit met de judoclub zou bespreken, want 
ze maken gebruik van hun accommodatie. De verenigingen zijn welkom maar mits voorwaarden. Er moeten 
afspraken gebeuren. Het bestuurslid verneemt dan dat er via politieke weg druk uitgeoefend wordt. Het 
bestuurslid was hier niet gelukkig mee. Op hetzelfde moment dat de vraag gesteld wordt, wordt hierover 
een vraag ingediend in de gemeenteraad. Op de valreep, want we zijn begin december en alles eindigt daar 
half december. Ondertussen heeft het bestuurslid overleg gepleegd met het bestuur van de judoclub. Er zal 
overeengekomen worden tegen welke tarieven het lokaal kan gebruikt worden. Mensen spreken mensen. 
S.O. Gaverke is akkoord om de yogaclub daar toe te laten maar tegen hun voorwaarden. Zij zijn wel 
ongelukkig met de manier waarop alles bewerkstelligd werd. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat haar vraag in eerste instantie niet voor de yogaclub was. Het 
gaat over het feit dat het dienstencentrum sluit en alle ermee gepaard gaande activiteiten daar wegvallen. 
Eén van de gebruikers is de yogaclub en het is niet correct om te zeggen dat zij al een jaar op de hoogte 
zijn.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij toch wil reageren op de tussenkomst van raadslid Benoit. Er 
is een maatschappelijke vraag om dat lokaal te blijven gebruiken. De vraag wordt gestuurd naar het 
stadsbestuur, naar het OCMW en naar de organisatie die de lokalen verhuurd. Op het ogenblik dat dit 
gebeurt, mag een gemeenteraadslid dan geen vraag meer stellen? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit mag. Raadslid Vandevelde heeft een goede vraag 
gesteld en schepen Kerkhove heeft een duidelijk antwoord gegeven. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de tussenkomst van raadslid Benoit niet gepast is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat elkeen het recht heeft om tussen te komen op zijn 
manier. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 7. vraag raadslid Inge Vandevelde: reclamebedeling - verkeersovertreding 

“In Beveren-Leie gebeurt de bedeling van reclamefolders met een kleine wagen (met Franse nummerplaat, 
zo blijkt). Wat meerdere bewoners stoort, is dat de wagen de volledige Grote Heerweg afrijdt op het 
fietspad in tegengestelde rijrichting. Op die manier kan de persoon achter het stuur de reclamefolders 
makkelijk bussen. Deze manier van bussen komt ook voor in andere straten.  
Dit is niet alleen een zware verkeersovertreding maar bovendien ook levensgevaarlijk voor de fietsers op 
het fietspad. Sommige bewoners ondervinden zelfs schade aan hun voortuintjes.  
Groen Waregem vraagt:   
1 Is/was het stadsbestuur op de hoogte van deze feiten? 
2 Kan het stadsbestuur vaststellingen laten doen en hiertegen optreden?” 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat hij die melding ook al via raadslid Vercruysse 
gekregen heeft. Dit werd gesignaleerd aan de wijkagent van Beveren-Leie. Dit is een zaak voor de politie en 
niet voor de stad. Overtredingen moeten vastgesteld worden door de politie. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit in principe voor de politie is, maar kort geleden hebben we 
een algemene politieverordening goedgekeurd en daarmee hebben we de mogelijkheid om GAS-vaststellers 
de feiten te laten vaststellen. Men moet niet altijd de politie laten vaststellen. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat hij denkt dat dit niet klopt. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit geen inbreuk is op verkeerd parkeren. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, wil toch ook nog van de gelegenheid gebruik maken om te herinneren 
aan het gegeven dat er geparkeerd wordt op het ceremonieplein. Hier kunnen de parkeerwachters toch 
tegen optreden.  Nu is parkeren op het ceremonieplein 'bon ton' in Waregem. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij beloofd heeft om dit te bekijken. 
 
De voorzitter sluit de discussie en eindigt, vooraleer het verslag goed te keuren, met raadslid Martine 
Vandevelde te feliciteren met haar huwelijk. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

21. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 08/11/16. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 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, 
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, 
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Einde van de vergadering om: 20.23 uur 

 
Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 11 januari 2017 
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