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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 05 juli 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, Heidi Vandenbroeke, 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: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 1 
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege afwezig voor 31, 32 
Xander Pruvoost: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

 

Verslaggevers commissievergadering dd. 28 juni 2016 
-commissie interne zaken: raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse 
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Henri Destoop 

-commissie externe zaken: raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi 

 
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: 31 augustus 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: 6 september 2016 om 19.00u. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, feliciteert de secretaris die 20 jaar secretaris van de stad 

Waregem is. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck, Peter Desmet: Schepenen 
Xander Pruvoost: Raadslid 
 

2. kennis nemen jaarrekening en jaarverslag 2015 OCMW Waregem 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat het aantal gevraagde maaltijden tussen 2013 en 2015 sterk 
gezakt is, nl. 6 000 maaltijden minder.  Hij vraagt zich af wat de reden is. 
- OCMW-voorzitter, de heer Joost Kerkhove, zegt dat er in het verleden drie maaltijdrondes waren en dit 
gebeurde in samenwerking met het OCMW van Harelbeke. De derde ronde was uitbesteed aan een bedrijf uit 
Antwerpen, Delicatesse. Dit bedrijf is ondertussen failliet gegaan en bijgevolg is die derde ronde stopgezet. 
Er is een evenwicht tussen vraag en aanbod naar maaltijden en we stellen ook vast dat er heel wat private 
spelers zijn op de markt die maaltijden aanbieden aan marktconforme prijzen. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat zij voor haar moeder al maaltijden gevraagd heeft en het 
was niet mogelijk om nog bediening te krijgen van het OCMW.  De oven zat vol … Zij is dan inderdaad naar 
de private markt gestapt.  Het raadslid vraagt of men uitbreiding wil overwegen als de vraag nog groter 
wordt. 
- OCMW-voorzitter, de heer Joost Kerkhove, zegt dat de lijn in de keuken volzet is.  Moest het zijn dat de 
vraag dermate toeneemt, moeten we zoeken naar andere oplossingen.  Een mogelijkheid is een lijn voorzien 
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van koude maaltijden.  Dit zal dan met de OCMW-raad moeten bekeken worden.  Tot nu toe is dit niet nodig.  
De schepen zegt dat er hem weinig vragen bekend zijn die men moest weigeren. Dit moet uitzonderlijk 
geweest zijn. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij in de commissie uitgebreid tussengekomen is over de 
stijging van het aantal leefloners met ruim 25% (van 184 naar 230). Op jaarbasis is dit een behoorlijke 
stijging voor een stad als Waregem. Recent werden ook cijfers bekend gemaakt over heel België. Hier zien 
we ook een stijging van 12,5%. Dit betekent dat Waregem hoger dan het gemiddelde van Vlaanderen springt. 
In de commissie heeft de schepen gezegd dat dit misschien ook te wijten was aan het aantal kandidaat-
vluchtelingen en asielzoekers. Dit kan voor een stukje wel zo zijn, maar dit zal nog niet zo doorwegen op de 
cijfers van vorig jaar. De knoop zit vooral op federaal niveau door de uitsluiting van werklozen en zieken. 
Het armoedebeleid dat op federaal niveau gevoerd wordt, boekt ook weinig vooruitgang.  
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat er in het OCMW twee personen op projectwerking 
kinderarmoede zijn gezet. De bedoeling is om via de basisscholen de kinderarmoede te gaan traceren. Het 
raadslid beklemtoont het belang dat daar voldoende personeel op ingezet wordt. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat we al het resultaat van die inzet zien. De cijfers omtrent 
kinderarmoede werden ook de voorbije dagen bekend gemaakt. Er is voor het eerst een daling in Waregem 
over de voorbije periode van vier jaar. Door in te zetten op kinderarmoedebestrijding, boekt men effectief 
ook resultaten. De vertrouwenspersonen zijn één element, de samenwerking met de pamperbank is ook een 
mooi initiatief. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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 en het besluit van 23 
november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen ervan; 
Gelet op 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 OCMW's; 
Gelet op de aanduiding van het OCMW van Waregem om vanaf 2012 als pilootbestuur te fungeren in de 
nieuwe BBC-boekhouding; 
Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Besluit: 
Enig art.: Er wordt kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van het OCMW van Waregem 

met volgende eindcijfers: 

Omschrijving Rekening 2014 Budget 2015 BW 2015 Rekening 2015 

Exploitatie uitgaven -25 124 883 -26 866 407 -26 645 935 -25 426 205 

Exploitatie ontvangsten (incl gem. bijdrage) 28 201 530 28 690 901 28 915 278 28 660 488 

Saldo exploitatie 3 076 648 1 824 494 2 269 343 3 234 283 

Investeringsuitgaven -2 185 325 -2 747 500 -4 971 953 -2 882 422 

Investeringsontvangsten 492 869 0 452 869 378 990 

Saldo investeringen -1 692 456 -2 747 500 -4 519 084 -2 503 432 

Andere uitgaven -1 775 196 -1 720 068 -1 988 445 -1 988 498 

Andere ontvangsten 319 257 265 589 500 000 500 000 

Saldo andere -1 455 939 -1 454 479 -1 488 445 -1 488 498 

     

BUDGETTAIR RESULTAAT -71 747 -2 377 485 -3 738 186 -757 647 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar 6 970 432 5 377 926 6 898 685 6 898 685 

Bestemde gelden -3 819 576 -2 073 737 -2 096 922 -2 438 158 

RESULTAAT OP KASBASIS 3 079 110 926 704 1 063 578 3 702 880 

     

Exploitatieontvangsten 28 201 530 28 690 901 28 915 278 28 660 488 

Exploitatie-uitgaven excl kosten schulden -24 348 695 -26 109 310 -25 802 143 -24 637 781 

Netto periodieke leningsuitgaven -2 421 390 -2 347 171 -2 702 243 -2 378 552 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 1 431 446 234.420 410 892 1 644 156 

     

Gemeentelijke bijdrage 3 938 847 3 949 728 3 949 728 3 949 728 
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Investeringstoelage (serviceflats) 75 000 75 000 75 000 75 000 

Raming boni vorig dienstjaar 0 0 0 0 

Stedelijke bijdrage 4 013 847 4 024 728 4 024 728 4 024 728 

 

Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking 
Activa 
Passiva 

Op 31/12/14 
45 324 348 EUR 
45 324 348 EUR 

Op 31/12/15 
45 188 213 EUR 
45 188 213 EUR 

 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

3. goedkeuren jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 - WAGSO 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2015 en de vaststelling van de jaarrekening 2015 door de raad 
van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO in zitting van 2 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 25 
tegen: 0 
onthoudingen: 7 
Besluit: 
Enig art.: Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO wordt 

goedgekeurd met volgende eindcijfers: 
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Exploitatierekening (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. Investeringsrekening (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 

674.893 

1.344.602 

2.019.494 

122.823 

0 

0 

1.896.671 

-3.384.231 

3.384.231 

0 

2.281.000 

269.000 

269.000 

114.800 

154.200 

0 

0 

2.550.000 

2.550.000 

0 

0 

0 

0 

-428.338 

670.635 

242.297 

0 

0 

 

0 

242.297 
 

424.841 

1.626.570 

2.051.410 

0 

0 

0 

2.051.410 

-3.866.000 

3.866.000 

0 

3.097.100 

702.900 

702.900 

104.900 

598.000 

0 

0 

3.800.000 

3.800.000 

0 

0 

0 

0 

-344.059 

670.635 

326.576 

0 

0 

 

0 

326.576 
 

-131.946 

2.455.015 

2.323.069 

0 

0 

0 

2.323.069 

-5.859.000 

5.859.000 

 

4.951.700 

723.300 

723.300 

723.300 

0 

0 

0 

5.675.000 

5.675.000 

0 

0 

0 

0 

-1.039.246 

1.093.165 

53.919 

18.682 

0 

 

18.682 

35.238 
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VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 
 

De eindbalans op 31 december 2015 geeft volgende cijfers: 

ACTIVA Boekjaar 
I. Vlottende activa 

 A. Liquide Middelen en geldbeleggingen 

 B. Vorderingen op korte termijn 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 

 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

 D. Overlopende rekeningen van het actief 

 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

   

II. Vaste activa 

 A. Vorderingen op lange termijn 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 

 B. Financiéle vaste activa 

  1. Extern verzelfstandigde agentschappen 

  2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 

  3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 

  4. OCMW-verenigingen 

  5. Andere financiéle vaste activa 

 C. Materiële vaste activa 

  1. Gemeenschapsgoederen 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Wegen en overige infrastructuur 

  c. Installaties, machines en uitrusting 

  d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

  e. Leasing en soortgelijke rechten 

  f. Erfgoed 

  2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Installaties, machines en uitrusting 

  c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

  d. Leasing en soortgelijke rechten 

  3. Overige materiéle vaste activa 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Roerende goederen 

 D. Immateriële vaste activa 

   

TOTAAL ACTIVA 
  

1.588.505,39 
964.172,32 

417.190,25 

413.617,18 

3.573,07 

186.015,04 

21.127,78 

0,00 

 

11.658.884,14 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11.658.884,14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11.638.866,44 

11.155.064,94 

456.852,83 

26.948,67 

0,00 

20.017,70 

5.366,24 

14.651,46 

0,00 

 

13.247.389,53 
  

 

PASSIVA Boekjaar 
I. Schulden 

 A. Schulden op korte termijn 

  1. Schulden uit ruiltransacties 

  a. Voorzieningen voor risico's en kosten 

  b. Financiële schulden 

  c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 

  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

  3. Overlopende rekeningen van het passief 

  4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

 B Schulden op lange termijn 

  1. Schulden uit ruiltransacties 

  a. Voorzieningen voor risico's en kosten 

  1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

  2. Overige risico's en kosten 

  b. Financiële schulden 

4.703.550,34 
1.678.550,34 

1.221.639,29 

33.772,03 

0,00 

1.187.867,26 

12.420,17 

154.490,88 

290.000,00 

3.025.000,00 

3.025.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.025.000,00 
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  c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 

  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

   

II. Nettoactief 

   

TOTAAL PASSIVA 
 

0,00 

0,00 

 

8.543.839,19 

 

13.247.389,53 
  

 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 25 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, Martine Vandevelde, 
Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 7 Mario Verhellen, Heidi Vandenbroeke, Jan Balduck, Geert Deroose, 

M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

4. kennis nemen jaarrekening 2015 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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 en het besluit van 23 
november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen ervan; 
Gelet op 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 OCMW‟s; 
Gelet op de jaarrekening 2015 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, vastgesteld door de 
Raad van Beheer en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 3 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de commissie van 28 juni 2016; 
Besluit: 
Enig art.: Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2015 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-

Vlaanderen met volgende eindcijfers: 

RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2015 BW 2015 Rekening 

I. Exploitatiebudget (B-A) 184.022,86 203.022,25 484.486,69 

  A. Uitgaven 5.914.980,14 5.737.804,42 5.553.961,05 

  B. Ontvangsten 6.099.003,00 5.940.826,67 6.038.447,74 

  
 

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

  
 

1.b 
Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

37.185,00 37.185,00 37.185,00 

  
 

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

0,00 0,00 0,00 

  
 

2. Overige 6.061.818,00 5.903.641,67 6.001.262,74 

II. Investeringsbudget (B-A) - 269.281,81 - 465.203,00 - 209.072,62 

  A. Uitgaven 1.485.498,22 1.304.719,00 744.745,26 

  B.  Ontvangsten 1.216.216,41 839.516,00 535.672,64 

III. Andere (B-A) - 13.365,07 - 13.365,07 - 13.365,07 

  A. Uitgaven 13.365,07 13.365,07 13.365,07 

  
 

1. Aflossing financiële schulden 13.365,07 13.365,07 13.365,07 
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a. Periodieke aflossingen 13.365,07 13.365,07 13.365,07 

  
 

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

  
 

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) - 98.624,02 - 275.545,82 262.049,00 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.275.776,14 3.269.098,80 3.269.098,80 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 2.177.152,12 2.993.552,98 3.531.147,80 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.464.705,02 1.377.272,00 1.579.820,00 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 247.766,00 267.993,00 277.701,00 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 1.214.264,02 1.106.493,00 1.299.312,00 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 2.675,00 2.786,00 2.807,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 712.447,10 1.616.280,98 1.951.327,80 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 2015 BW 2015 Rekening 

I. Financieel draagvlak (A-B) 194.237,88 213.237,27 494.701,71 

  A. Exploitatieontvangsten 6.099.003,00 5.940.826,67 6.038.447,74 

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

5.904.765,12 5.727.589,40 5.543.746,03 

  
 

1. Exploitatie-uitgaven 5.914.980,14 5.737.804,42 5.553.961,05 

  
 

2. Nettokosten van de schulden 10.215,02 10.215,02 10.215,02 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 23.580,09 23.580,09 23.580,09 

  A. Netto-aflossingen van schulden 13.365,07 13.365,07 13.365,07 

  B.  Nettokosten van schulden 10.215,02 10.215,02 10.215,02 

Autofinancieringsmarge (I-II) 170.657,79 189.657,18 471.121,62 

De balans vertoont op 31 december 2015 volgende eindcijfers: 
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ACTIVA Boekjaar 
I. Vlottende activa 

 A. Liquide Middelen en geldbeleggingen 

 B. Vorderingen op korte termijn 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 

 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

 D. Overlopende rekeningen van het actief 

 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

   

II. Vaste activa 

 A. Vorderingen op lange termijn 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 

 B. Financiéle vaste activa 

  1. Extern verzelfstandigde agentschappen 

  2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 

  3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 

  4. OCMW-verenigingen 

  5. Andere financiéle vaste activa 

 C. Materiële vaste activa 

  1. Gemeenschapsgoederen 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Wegen en overige infrastructuur 

  c. Installaties, machines en uitrusting 

  d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

  e. Leasing en soortgelijke rechten 

  f. Erfgoed 

  2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Installaties, machines en uitrusting 

  c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

  d. Leasing en soortgelijke rechten 

  3. Overige materiéle vaste activa 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Roerende goederen 

 D. Immateriële vaste activa 

   

TOTAAL ACTIVA 
  

3.791.228,82 

2.618.214,64 

1.173.014,18 

84.787,00 

1.088.227,18 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2.441.277,85 

0,00 

0,00 

0,00 

2.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.500,00 

2.437.049,97 

2.437.049,97 

2.343.663,30 

0,00 

45.258,35 

48.128,32 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.727,88 

 

6.232.506,67 
  

 

 
 

PASSIVA Boekjaar 
I. Schulden 

 A. Schulden op korte termijn 

  1. Schulden uit ruiltransacties 

  a. Voorzieningen voor risico's en kosten 

  b. Financiële schulden 

  c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 

  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

  3. Overlopende rekeningen van het passief 

  4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

 B Schulden op lange termijn 

  1. Schulden uit ruiltransacties 

  a. Voorzieningen voor risico's en kosten 

  1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

  2. Overige risico's en kosten 

  b. Financiële schulden 

  c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 

  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

1.613.711,24 

917.737,14 

897.879,02 

637.798,00 

0,00 

260.081,02 

0,00 

6.000,00 

13.858,12 

695.974,10 

695.974,10 

457.851,78 

457.851,78 

0,00 

238.122,32 

0,00 

0,00 
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II. Nettoactief 

   

TOTAAL PASSIVA 
 

 

4.618.795,43 

 

6.232.506,67 
  

 

 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

5. vaststellen rekening 2015 + bijlagen - stad Waregem 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, feliciteert de stadsdiensten met de mooie bundeling van de 
gegevens in het jaarverslag. Als verkozenen is het de taak om het beleid dat de stad voert nauwlettend en 
met een kritisch oog te volgen. Als een gedreven team, heeft N-VA zich de voorbije periode van zijn taak 
gekweten. Heel wat zaken lopen goed. Er is een toenemende aandacht voor de verkeersveiligheid. Er worden 
inspanningen gedaan om aan kwaliteitsvolle dienstverlening te doen en het raadslid geeft het voorbeeld van 
de stadswinkel. Men probeert de stad aantrekkelijker te maken. Dit zijn allemaal onderdelen van de 
strategische doelstellingen in het meerjarenplan. Doelstellingen die aan actieplannen werden gekoppeld. 
Helaas en tot vervelens toe, moet het raadslid herhalen dat het stadsbestuur blijft werken zonder degelijke 
en uitgewerkte visie. Waar wil men met deze stad naartoe? Hoe zullen we er op lange termijn in slagen om 
een meerwaarde te creëren ten aanzien van de ons omliggende steden? Op deze vragen is er nog steeds geen 
antwoord. Ervoor zorgen dat de stad bruist en aantrekkelijk is, impliceert meer dan investeren in beton. De 
commerciële leegstand wordt langzamerhand schrijnend en tot op vandaag blijft elk plan uit. Soelaas zal de 
Zuidboulevard niet brengen. Voor de volgende legislatuur staat alweer een dure investering in stenen op het 
programma, nl. de renovatie van het pand. Hoe men de ondernemers kan verleiden om een zaak in Waregem 
op te starten, daar werd nog steeds niet over nagedacht. We hebben nochtans troeven in overvloed. 
Evenmin wordt een degelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem vooropgesteld. De verkeersinfarcten zijn 
dagelijks kost, maar nadenken over mogelijkheden om een structurele en blijvende oplossing te bieden, 
blijft tot op vandaag dode letter. Het stadsbestuur gaat er jaar na jaar prat op om de belastingen niet te 
verhogen. Met verdoken belastingen en door de inwoners diep in de buidel te laten tasten door betalend 
parkeren in te voeren, strooit men iedereen zand in de ogen. De Waregemnaar zal betalen en de begroting 
zal opnieuw op applaus worden onthaald. Eerlijk is anders en „anders‟ dat hadden we graag gezien, besluit 
het raadslid.  Een grote zorg is en blijft de groeiende vergrijzing in onze stad. Door een overaanbod aan 
luxueuze appartementen zijn de grondprijzen sterk toegenomen. Ook de kleinere en nog steeds veel te dure 
appartementen bieden geen oplossing voor jonge gezinnen met kinderen want die hebben nood aan speel- en 
buitenruimte in een aangename leefomgeving. De waarschuwing en bezorgdheid die we eerder 
formuleerden, moeten we blijven herhalen. Binnen x aantal jaren zullen we verworden tot een slaapstad en 
het aanbod aan brood en spelen zal het bestuur daar moeten op afstemmen. De N-VA-visie op het ruimtelijk 
beleid staat volledig haaks op de manier waarop Waregem al jarenlang omgaat met de ruimte. Het 
verdwijnen van open ruimtes, het tekort aan groen, de toenemende leegstand van handelszaken, de dure 
megaprojecten waar de Waregemnaar weinig boodschap zal aan hebben, … Wij blijven ijveren voor een stad 
met toekomst, want daar heeft elke Waregemnaar recht op. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij geen opmerkingen zal geven, maar hij veronderstelt toch 
dat het schepencollege hierop zal reageren. Men kan wel morren, maar er kan toch ook een inhoudelijke 
reactie gegeven worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het gemor er vooral komt, als men  eerst het 
parkeerbeleid goedkeurt en men het daarna afbreekt.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat N-VA steeds consequent tegen gestemd heeft op het 
parkeerbeleid. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het ook niet terecht is om te zeggen dat er geen visie is, 
als men de intentie heeft om het Pand aan te pakken. Moest het raadslid vandaag naar de vergadering 
gekomen zijn om 17.30u, dan zou ze vastgesteld hebben dat de eerste serieuze aanzet tot visievorming 
gegeven werd. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat ze de aanzet gehoord heeft op de vergadering van 
WAGSO en ze heeft zich verontschuldigd en laten afvaardigen op de andere vergadering door haar collega. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, heeft daar geen probleem mee, maar moest ze aanwezig geweest 
zijn, dan zou ze gehoord hebben dat er een visie achter zit.  We zullen er verder aan werken, zegt de 
voorzitter.  Ieder heeft zijn mening, en dit zal in de toekomst niet anders zijn. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat veralgemeend in 
werking treedt vanaf financieel boekjaar 2014; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 waarbij diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2015 van de stad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 23 
tegen: 0 
onthoudingen: 9 
Besluit: 
Enig art.: de jaarrekening 2015 van de stad Waregem wordt vastgesteld met volgende eindcijfers: 
Liquiditeitenrekening 2015 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening 2015 Eindbudget 2015 
I. Exploitatierekening (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. Investeringsrekening (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) 
 

15.732.430 

41.472.994 

57.205.424 

29.899.394 

0 

0 

27.306.030 

-9.044.720 

39.304.028 

30.259.308 

-3.971.102 

4.205.617 

4.205.617 

4.205.617 

0 

0 

0 

234.515 

0 

234.515 

234.515 

0 

0 

2.716.607 

25.695.850 

28.412.457 

7.585.659 

5.357.635 

1.628.024 

600.000 

20.826.798 
 

12.189.593 

43.581.595 

55.771.188 

29.005.661 

0 

0 

26.765.527 

-23.010.220 

53.424.075 

30.413.856 

-3.971.103 

4.205.618 

4.205.618 

4.205.618 

0 

0 

0 

234.515 

0 

234.515 

234.515 

0 

0 

-14.791.729 

25.695.850 

10.904.120 

7.585.659 

5.357.635 

1.628.024 

600.000 

3.318.461 
 

 
    Mutatie   

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 

I. Exploitatie 5.000.000 357.635 357.635 200.000 5.357.635 
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Rsfds. meerjarenplan De Schakel 0 57.885 57.885 0 57.885 

Rsfds. meerjarenplan Sportbeheer 0 99.750 99.750 0 99.750 

Pensioenfonds 5.000.000 200.000 200.000 200.000 5.200.000 

II. Investeringen 272.024 1.356.000 1.356.000 56.000 1.628.024 

Rsfds. brandweerkazerne 0 500.000 500.000 0 500.000 

Rsfds. bezoekerscentrum 0 400.000 400.000 0 400.000 

Rsfds. toekomstige investeringen 0 0 0 0 0 

Rsfds. Zuidboulevard 0 400.000 400.000 0 400.000 

Groenfonds 219.874 50.000 50.000 50.000 269.874 

Kunstfonds 52.150 6.000 6.000 6.000 58.150 

III. Andere verrichtingen 0 600.000 600.000 0 600.000 

Rsfds. schuldafbouw 0 600.000 600.000 0 600.000 

Totalen 5.272.024 2.313.635 2.313.635 256.000 7.585.659 

Autofinancieringsmarge 2015 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Rekening Eindbudget Initieel budget 

Autofinancieringsmarge (I-II) 11.761.328 8.218.490 6.965.010 

I. Financieel draagvlak (A-B) 16.557.917 13.016.740 1.209.600 

  A. Exploitatieontvangsten 57.205.424 55.771.188 52.410.371 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 40.647.507 42.754.448 42.200.771 

   1. Exploitatie-uitgaven 41.472.994 43.581.595 43.027.418 

   2. Nettokosten van de schulden 825.488 827.147 826.647 

   a. Kosten van de schulden 879.642 886.819 886.319 

   b. Terugvordering van de kosten van de schulden 54.155 59.672 59.672 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 4.796.590 4.798.250 3.244.590 

  A. Netto-aflossingen van schulden 3.971.102 3.971.103 2.417.943 

   1. Periodieke aflossingen van schulden 4.205.617 4.205.618 2.652.458 

   2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 234.515 234.515 234.515 

  B.  Nettokosten van schulden 825.488 827.147 826.647 

   1. Kosten van de schulden 879.642 886.819 886.319 

    2. Terugvordering van de kosten van de schulden 54.155 59.672 59.672 

Balans 2015 
ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

I. Vlottende activa 

 A. Liquide Middelen en geldbeleggingen 

 B. Vorderingen op korte termijn 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 

 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

 D. Overlopende rekeningen van het actief 

 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

   

II. Vaste activa 

 A. Vorderingen op lange termijn 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 

 B. Financiéle vaste activa 

  1. Extern verzelfstandigde agentschappen 

  2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 

  3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 

  4. OCMW-verenigingen 

35.338.639,98 

28.724.623,73 

6.382.901,13 

1.624.664,07 

4.758.237,06 

0,00 

0,00 

231.115,12 

 

221.234.876,35 

1.201.711,41 

1.201.711,41 

0,00 

38.561.938,86 

8.382.673,90 

30.179.264,96 

0,00 

0,00 

42.459.295,68 

35.285.800,14 

6.938.980,42 

3.184.511,94 

3.754.468,48 

0,00 

0,00 

234.515,12 

 

218.388.883,38 

1.432.826,53 

1.432.826,53 

0,00 

45.264.446,09 

8.382.673,90 

36.881.772,19 

0,00 

0,00 
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  5. Andere financiéle vaste activa 

 C. Materiële vaste activa 

  1. Gemeenschapsgoederen 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Wegen en overige infrastructuur 

  c. Installaties, machines en uitrusting 

  d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

  e. Leasing en soortgelijke rechten 

  f. Erfgoed 

  2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Installaties, machines en uitrusting 

  c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

  d. Leasing en soortgelijke rechten 

  3. Overige materiéle vaste activa 

  a. Terreinen en gebouwen 

  b. Roerende goederen 

 D. Immateriële vaste activa 

   

TOTAAL ACTIVA 
  

0,00 

181.215.392,80 

153.839.743,21 

108.411.807,43 

43.397.700,01 

927.382,81 

1.102.640,96 

0,00 

212,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

27.375.649,59 

27.375.649,59 

0,00 

255.833,28 

 

256.573.516,33 
  

0,00 

171.461.505,12 

142.200.268,86 

100.424.124,01 

39.395.611,60 

960.178,17 

1.420.154,08 

0,00 

201,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

29.261.236,26 

29.261.236,26 

0,00 

230.105,64 

 

260.848.179,06 
  

 
PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

I. Schulden 

 A. Schulden op korte termijn 

  1. Schulden uit ruiltransacties 

  a. Voorzieningen voor risico's en kosten 

  b. Financiële schulden 

  c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 

  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

  3. Overlopende rekeningen van het passief 

  4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

 B Schulden op lange termijn 

  1. Schulden uit ruiltransacties 

  a. Voorzieningen voor risico's en kosten 

  1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

  2. Overige risico's en kosten 

  b. Financiële schulden 

  c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 

  2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

   

II. Nettoactief 

   

TOTAAL PASSIVA 
 

34.932.828,42 

12.350.907,31 

6.113.765,71 

783.290,00 

0,00 

5.330.475,71 

1.364.592,06 

0,00 

4.872.549,54 

22.581.921,11 

22.581.921,11 

0,00 

0,00 

0,00 

22.581.301,38 

619,73 

0,00 

 

221.640.687,91 

 

256.573.516,33 
  

42.749.348,78 

19.954.358,13 

5.054.516,27 

772.969,94 

0,00 

4.281.546,33 

12.247.384,54 

0,00 

2.652.457,32 

22.794.990,65 

22.794.990,65 

0,00 

0,00 

0,00 

22.794.370,92 

619,73 

0,00 

 

218.098.830,28 

 

260.848.179,06 
  

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 23 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, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 9 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
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6. kennis nemen jaarverslag 2015 - stad Waregem 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 173; 
Gelet op het voorliggend dossier “Jaarverslag stadsbestuur 2015”; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Besluit: 
Art. 1: De raad neemt kennis van het jaarverslag 2015 van het stadsbestuur Waregem. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

7. kennis nemen rapport 2015 - klachtenbehandeling 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 197 betreffende de organisatie van een systeem voor 
klachtenbehandeling; 
Gelet op het reglement betreffende de klachtenbehandeling goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 oktober 
2007; 
Gelet op de registratie van klachten over de periode 1 januari 2015 -31 december 2015; 
Gelet op de rapportering aan het managementteam op 23 mei 2016; 
Gelet op de rapportering aan het college van burgemeester en schepenen op 16 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2015 klachtenbehandeling: 

Aard van de klacht aantal Afhandeling Besluit 

  Ja Nee Gemidd. # 
dagen 

Gegrond Niet gegrond Niet 
traceerbaar 

Communicatie mbt 
uitzonderljike sluitingsdag 

1 1  4  1  

Communicatie mbt afhalen 
rijbewijzen 

1 1  1   1 

Onthaal in stadswinkel 1 1  2   1 

Totaal 3 3  3 dagen 0 1 2 

Art. 2: Het rapport wordt opgenomen als bijlage aan het jaarverslag 2015 van het stadsbestuur.  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

8. kennis nemen rapport 2015 - dagelijks bestuur 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende het vaststellen van bepaalde 
aangelegenheden van dagelijks bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 juli 2007 betreffende het goedkeuren van de definitie van 
dagelijks bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2009 waarbij de definitie van dagelijks bestuur 
aangepast werd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2013 waarbij de definitie van dagelijks bestuur werd 
aangepast; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 oktober 2007 betreffende de goedkeuring van het Intern 
Controle Systeem en de daaraan gekoppelde rapportering; 
Gelet op het voorgelegde rapport over het dagelijks bestuur 2015; 
Gelet op de rapportering aan het managementteam van 23 mei 2016; 
Gelet op de rapportering aan het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2016;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2015 dagelijks bestuur zoals opgenomen in de 

bijlage van het jaarverslag 2015 van het stadsbestuur.  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
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9. kennis nemen rapport 2015 - Intern Controle Systeem 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 87, 99, 100 en 101; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 mei 2007 betreffende de kennisname van de 
introductienota tot het invoeren van een Intern Controle Systeem; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 oktober 2007 betreffende de goedkeuring van het Intern 
Controle Systeem en het akkoord tot jaarlijkse gedeeltelijke verdere invoering en daaraan gekoppelde 
rapportering;  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2009, waarbij het intern controle systeem uitgebreid 
werd; 
Gelet op het continue monitoring door het managementteam; 
Gelet op het voorgelegde rapport over het Intern Controle Systeem 2015; 
Gelet op de rapportering aan het managementteam op 23 mei 2016; 
Gelet op de rapportering aan het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2015 Intern Controle Systeem zoals opgenomen in 

de bijlage van het jaarverslag 2015 van het stadsbestuur. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

10. vaststellen budgetwijziging 1 -  dienstjaar 2016 + bijlagen - stad Waregem 

- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat de verhuis van de bib door externen zal gebeuren en dat dit 
40 000 euro zal kosten. Hoe komt het dat dit zo veel kost? 
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat hij zelf ook geschrokken was toen hij de eerste 
keer deze tarieven hoorde. Dit zijn wel degelijk de tarieven die gehanteerd worden door professionele 
verhuisfirma‟s. Het is gespecialiseerd werk en ze zijn ook professioneel uitgerust met speciale 1 meterkarren 
om dergelijke verhuisoperaties te kunnen doen. We hebben ons geïnformeerd bij andere bibliotheken in de 
buurt en dit waren dezelfde tarieven. We willen de prijs maximaal drukken en daarom zullen we ook 
jobstudenten inzetten en de zaken die we zelf kunnen verhuizen, ook zelf doen. 
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 goedgekeurd; 
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 15 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 23 
tegen: 0 
onthoudingen: 9 
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: 

Liquiditeitenbudget 
RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/krediet Wijziging Nieuw 

bedrag/krediet 

I. Exploitatiebudget (B-A) 11.247.501 59.308 11.306.809 
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 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) 

 

43.113.136 

54.360.637 

29.556.620 

0 

0 

24.804.018 

-23.825.852 

30.811.766 

6.985.914 

-3.641.434 

4.872.550 

4.872.550 

4.872.550 

0 

0 

0 

1.231.116 

1.000.000 

231.116 

231.116 

0 

0 

-16.219.785 

10.904.120 

-5.315.664 

7.991.659 

5.557.635 

2.434.024 

0 

-13.307.323 

 

-39.308 

20.000 

0 

0 

0 

20.000 

-1.576.811 

1.894.312 

317.501 

-2.170.000 

1.170.000 

0 

0 

0 

1.170.000 

0 

-1.000.000 

-1.000.000 

0 

0 

0 

0 

-3.687.503 

17.508.337 

13.820.834 

363.544 

-886.456 

1.250.000 

0 

13.457.290 

 

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 

 

 
  Mutatie  

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag Bedrag 31/12 

I. Exploitatie 5.357.635 200.000 -886.456 -686.456 4.671.179 

pensioenfonds 5.200.000 200.000 -1.000.000 -800.000 4.400.000 
reservefonds meerjarenplan De Schakel 57.885 0 63.294 63.294 121.179 
reservefonds meerjarenplan Sportbeheer 99.750 0 50.250 50.250 150.000 
      
 

II. Investeringen 1.628.024 806.000 1.250.000 2.056.000 3.684.024 

reservefonds aanpak gebouw CC De Schakel 0 0 500.000 500.000 500.000 
reservefonds toekomstige investeringen  
(o.a. N43,...) 

0 0 500.000 500.000 500.000 

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 0 250.000 250.000 750.000 
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 7.585.659 406.000 363.544 769.544 8.355.203 
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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. Dit is het gevolg van het inbrengen van het resultaat uit rekening 2015.   
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2016 
 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 

Autofinancieringsmarge (I-II) 

I. Financieel draagvlak (A-B) 

 A. Exploitatieontvangsten 

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

  1. Exploitatie-uitgaven 

  2. Nettokosten van de schulden 

  a. Kosten van de schulden 

  b. Terugvordering van de kosten van de schulden 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 

 A. Netto-aflossingen van schulden 

  1. Periodieke aflossingen van schulden 

  2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 

 B. Nettokosten van schulden 

  1. Kosten van de schulden 

  2. Terugvordering van de kosten van de schulden 
 

6.606.067 

12.002.775 

54.360.637 

42.357.862 

43.113.136 

755.274 

802.450 

47.176 

5.396.708 

4.641.434 

4.872.550 

231.116 

755.274 

802.450 

47.176 
 

59.308 

59.308 

20.000 

-39.308 

-39.308 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

6.665.375 

12.062.083 

54.380.637 

42.318.554 

43.073.828 

755.274 

802.450 

47.176 

5.396.708 

4.641.434 

4.872.550 

231.116 

755.274 

802.450 

47.176 
 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 23 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, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 9 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

11. advies brandbeveiliging - definitief te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 
afrekening gemeenterekening 2013 en 2014 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het KB van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking 
komende kosten; 
Gelet op het arrest van de Raad van State 204.782 dd. 4 juni 2010; 
Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005) tot 
vervanging van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd 
bij de wet van 15 januari 1999; 
Gelet op het schrijven van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de omslag 
brandweerkosten – definitieve berekeningen 2013 en 2014  voor een bedrag van 1 077,95 euro die aan 
Waregem zal betaald worden; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie dd. 28 juni 2016; 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad van Stad Waregem neemt kennis van de afrekening 2013 en 2014 voor een totaal 

bedrag van 1 077,95 euro. 
 
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, 
Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

12. goedkeuren belastingreglement: belasting op het parkeren 2016-2019 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a zich hierop zal onthouden omdat zij het 
parkeerbeleidsplan niet hadden goedgekeurd. Men hoopt dat men zal kunnen betalen per 5, 10 of 15 
minuten en dat het niet hetzelfde systeem zal zijn zoals in de ondergrondse parking dat men het eerste uur 
gratis krijgt, maar vanaf dan per vol uur moet betalen. Men zal het betalend parkeren goedkeuren in de 
verschillende zones, zoals aangegeven in het parkeerbeleidsplan. Het raadslid heeft echter vernomen dat de 
NMBS ook nog steeds de intentie heeft om het betalend parkeren in te voeren op de NMBS-parking. Dit plan 
wordt ook uitgevoerd in Oudenaarde en nog andere gemeenten. Dit zal zijn repercussies hebben op het 
parkeren op de NMBS-parking en op de parkeerdruk in de Boulezlaan, Vansteenbruggestraat en omgeving. 
Het raadslid vraagt de reactie van de schepen op die situatie. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het stadsbestuur ook vernomen heeft dat de 
NMBS betalend parkeren wil invoeren in Waregem samen met o.a. Deinze, Oudenaarde, Wetteren … In de 
stations van Kortrijk en Roeselare is het betalend parkeren al ingevoerd. De bedoeling is dat alle 
stationsparkings in Vlaanderen betalend worden. De concrete timing weten we nog niet. Aan het station 
geldt er al blauwe zone, precies om te vermijden dat de treinreizigers hun wagen heel de dag in de straat 
parkeren. Eénmaal het betalend parkeren door NMBS ingevoerd is, zullen we dit moeten evalueren. Wij 
hadden gevraagd aan de NMBS om zich op zijn minst te richten naar de tarieven van de stad. Waregem 
voorziet goedkope tarieven, maar de NBMS heeft al laten weten dat ze hun tarieven niet zullen aanpassen. 
De tarieven liggen hoger en men wil ze gelijk houden per cluster. Buiten de werkuren en in de weekends 
zullen de tarieven lager zijn.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt of er geen mogelijkheid is om een overeenkomst af te sluiten 
met NMBS om de parking vrij toegankelijk te houden.  Hij ziet de burgers liever parkeren op de 
stationsparking dan in de omliggende straten. De parkeertarieven worden nu zeer fragmentair ingevoerd. 
Gent is een vrij hoog tarief. Dit is onbegrijpelijk, want het is een zeer grote parking, waarvan er nauwelijks 
30% benut wordt. Hetzelfde ziet men in Roeselare, maar daar werd nu beslist om de tarieven te verlagen, 
om de mensen naar die parking te bewegen. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er met de NMBS onderhandeld werd en dat hij 
daar te horen kreeg dat de NMBS overal naar hetzelfde systeem wil evolueren. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de NBMS wellicht niet bereid is om gratis parking te 
maken voor Huize Aleydis, voor Garage Vergote en voor buurtbewoners. Het is hen er vooral om te doen om 
parking te verstrekken aan hun treinreizigers. De parking is eigendom van de NMBS. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het niet anders kan dan dat er parkeerdruk op een andere 
plaats zal ontstaan. De stad zal dan opnieuw zijn parkeerbeleid moeten aanpassen. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, stelt voor om in de Boulezlaan parkeren voor permanente 
bewoners toe te laten. Nu is het al zeer moeilijk om daar een plaats te vinden. Als daar betalend parkeren 
ingevoerd wordt, zal men er goedkoper mee af zijn om elke dag een boete te betalen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het daar blauwe zone is. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat men de blauwe zone kan veranderen naar parkeren 
uitsluitend voor bewoners. In Brugge is dit ook zo. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt waarom in de Boulezlaan wel en bv. in de 
Vansteenbruggestraat niet? 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat dit zeker ook in andere straten zo mag toegepast worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de situatie zal geëvalueerd worden éénmaal het betalend 
parkeren aan het station ingevoerd is. 
De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 
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Gelet op het KB van 1 december 1975, houdende het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer 
en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingsbesluiten; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een 
handicap; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 9 mei 2004 en 9 januari 2007 waarbij de personen die de bewonerskaart 
kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij 
het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald, mede de 
mogelijke vervanging van de kaart door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het 
voertuig; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 3 november 2009 betreffende de modaliteiten van de gemeentelijke 
parkeerkaart; 
Gelet op de bestaande belasting op het parkeren met beperkte duur (2014-2019) (regl.GR19/12/2013); 
Gelet op de bestaande belasting op het parkeren binnen een blauwe zone (2014-2019) (regl.GR19/12/2013); 
Gelet op de bestaande belasting op het gebruik van parkeerautomaten en betaalparkeerkaarten (2014-2019) 
(regl.GR19/12/2013); 
Gelet op de goedkeuring van het parkeerbeleidsplan 2015 (GR07/07/2015); 
Gelet op het aanvullend verkeersreglement wegverkeer – blijvend karakter: aanpassen zones kortparkeren in 
het centrum (regl.GR07/06/2016) 
Gelet op de herziening van het integrale mobiliteits- en parkeerverhaal van de stad en de eraan verbonden 
financiële consequenties; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 26 
tegen: 4 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Er wordt een contantbelasting gevestigd op het gebruik van parkeerplaatsen op het openbaar 

domein, ingaande op 01/10/2016 en eindigend op 31/12/2019.  De bestuurder, die in de zones 
betalend parkeren, de blauwe zone en de plaatsen waar parkeren met beperkte duur voorzien is, 
gebruik wil maken van een parkeerplaats op het openbaar domein, dient hiervoor conform  de 
tijdsduur en het tarief in de respectievelijke zone een belasting te betalen. 

Art. 2:  In het kader van deze contantbelasting worden de door het college van burgemeester en schepenen 
gemachtigde ambtenaren bevoegd verklaard om alle vaststellingen te doen, die de toepassing van 
onderhavig reglement mogelijk moeten maken; in deze context kan samengewerkt worden met het 
Waregems Autonoom Gemeentebedrijf. 

Art. 3: Het College van Burgemeester en  Schepenen krijgt machtiging om de werking van het digitale 
platform en het verkoopnet voor de abonnementen en bewonerskaarten te organiseren. 

Waar 
Art. 4: De zones of parkeerplaatsen waarop het reglement van toepassing is, worden als volgt aangeduid: 

1. Op de plaatsen met parkeerautomaten of plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden van de 
reeks E9a met zonale geldigheid en het opschrift “betalend”, zoals bedoeld in artikel 27.3.1 van 
het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer (KB van 01/12/1975), is de parkeertijd 
beperkt volgens één van de in art.5 aangegeven gebruiksmodaliteiten (ook vermeld op de 
parkeerautomaten). 
2. In de blauwe zones aangeduid met de borden E9a met zonale geldigheid met het symbool VIIb en 
het opschrift “uitgezonderd bewoners”, is mits voorlegging van de wettelijk voorziene 
parkeerschijf, de gratis parkeertijd beperkt tot maximaal 2 uur met uitzondering van de bewoners 
die hun bewonerskaart voorleggen. 
3. Op de plaatsen aangeduid met de borden E9a met zonale geldigheid met het symbool VIIc en het 
opschrift bvb. “30 min” of “15 min”, beschouwd als plaatsen met beperkte parkeertijd, is de gratis 
parkeertijd beperkt tot de aangeduide duur.  

Tarieven 
Art. 5: De tarieven van de belasting zijn opgebouwd in functie van de parkeerdruk en in functie van de 

mobiliteit in de binnenstad en worden ingedeeld in 4 categorieën zoals aangeduid op de kaart die 
inherent deel uit maakt van deze beslissing:  
- Runshoppingzone (rode zone) 
- Dienstenzone (groene zone) 
- Blauwe zone (blauwe zone) 
- Shop- & go-plaatsen (=plaatsen met beperkte parkeertijd) 

  Tarieven en voorwaarden 
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  Runshoppingzone 

  mits voorlegging ticket of registratie via app 

kortparkeren 9-18u  maandag-zaterdag max. 3u parkeren   

kort parkeren op alle andere dan de shop&go-
plaatsen (met ticket/app) 

1u € 1,00 

2u € 2,50 

  3u € 4,00 

  
naheffing:  
parkeerticket overschreden €20,00/halve werkdag 

      
kort parkeren op de shop&go-plaatsen 
(zonder ticket) = parkeren met beperkte duur max. 1/2u  gratis 

  naheffing indien>1/2u € 25,00/vastst. 

      

bewonerskaarten 
(digitaal/nummerplaatgebonden) 1ste kaart/jaar € 125,00 

  2de kaart/jaar € 200,00 

voorwaarden ?      

- algemene voorwaarde enkel mits domicilie in deze zone 

- specifieke voorwaarden per zone 

 
én geen private parkeerplaats/garage in huur/ 
eigendom 

      

waar te gebruiken ? - enkel in de runshopping (rode) zone bruikbaar 

  - nooit bruikbaar op kortparkeerplaatsen shop&go 

 
    

  Dienstenzone 

  mits voorlegging ticket of registratie via app 

kortparkeren 9-18u  maandag-zaterdag max. 3u parkeren   

kort parkeren op alle andere dan de shop&go-
plaatsen (met ticket/app) 

max. 1/2u gratis 

>1/2u €0,30/u 

      

  
naheffing: 
parkeerticket overschreden €20,00/halve werkdag 

 
    

kort parkeren op de shop&go-plaatsen 
(zonder ticket) = parkeren met beperkte duur max. 1/2u  gratis 

  naheffing indien>1/2u € 25,00/vastst. 

      

bewonerskaarten 
(digitaal/nummerplaatgebonden) 1ste kaart/jaar gratis 

  2de kaart/jaar € 100,00 

  volgende kaarten/jaar € 200,00 

voorwaarden ?      

- algemene voorwaarde enkel mits domicilie in deze zone 

 

 
    

waar te gebruiken ? 
- enkel in aangeduide deelzone domicilie bruikbaar 
(deelzones gespecifieerd op de kaart in bijlage) 

  - nooit bruikbaar op kortparkeerplaatsen shop&go 

      

abonnement per maand € 15,00 
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(digitaal/nummerplaatgebonden) 

  per jaar € 165,00 

voorwaarden ?      

- algemene voorwaarde 
- enkel mits min. halftijdse tewerkstelling in de 
funshopping-, runshopping, en - dienstenzone 

  - abo. op nrplaat; 1 nrplaat per abo. 

      

waar te gebruiken ? - enkel in deze zone bruikbaar 

  - nooit bruikbaar op kortparkeerplaatsen shop&go 

      
 

  Blauwe Zone 

  mits voorlegging parkeerschijf blauwe zone 

kortparkeren 9-18u  maandag-zaterdag     

kort parkeren op alle andere dan de shop&go-
plaatsen (met schijf) 

max. 2u gratis 

naheffing indien>2u  €20,00/halve werkdag 

      

bewonerskaarten 
(digitaal/nummerplaatgebonden) 1ste kaart/jaar gratis 

  2de en volg.kaart/jaar € 50,00 

      

voorwaarden ?     

algemene voorwaarde enkel mits domicilie in deze zone 

  
 

  
waar te gebruiken ? 
 enkel in de blauwe zone bruikbaar 

  Buiten de rode, groene en blauwe zone Parkeren m/beperkte duur op aangeduide plaatsen 

kort parkeren op de shop&go-plaatsen 
(zonder ticket) = parkeren met beperkte duur max. aangeduide parkeerduur gratis 

 
naheffing indien parkeerduur overschreden 

€25,00/vaststelling 

Modaliteiten 
Art. 6: De belasting kan voldaan worden door: 

- het nemen/betalen van een ticket aan de automaat volgens de er op aangeduide modaliteiten; 
- het registreren van het gebruik van een parkeerplaats via een app op de smartphone 
- het aankopen van een abonnement of bewonerskaart via de stadswinkel of de georganiseerde 

digitale kanalen; 
- het betalen van het naheffingsbiljet dat desgevallend bij overschrijding van de toegestane 

parkeertijd door een gemachtigd ambtenaar op het voertuig wordt aangebracht. 
Art. 7: Het parkeerticket moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden 

aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.  Bij gebruik van 
de app, een bewonerskaart of een abonnement kan de vaststellingsambtenaar via het digitaal 
platform consulteren of betrokken bestuurder zich op de voorgeschreven manier heeft 
geregistreerd en hiermee de contantbelasting heeft voldaan;  indien dit niet het geval is of de 
gekozen of toegestane parkeertijd in deze aangeduide plaatsen niet wordt gerespecteerd, zullen de 
gemachtigde ambtenaren dit vaststellen en een naheffingsbiljet opmaken;  

Art. 8: Dit belastingreglement is niet toepasselijk: 
- op de zon- en feestdagen; 
- vanaf de zaterdag voor, tot en met de dag na Waregem Koerse; 
- op 11 juli. 

Art. 9: Volgende parkeerders worden vrijgesteld van het betalen van onderhavige belasting (uitgezonderd 
op de shop- en go-plaatsen): 
10.1 : de personen met een handicap, houders van een speciale kaart, uitgereikt door een officiële 

instelling, die deze achter de voorruit leggen; 
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10.2 : de prioritaire voertuigen; 
10.3 : de als dusdanig herkenbare voertuigen of dienstvoertuigen van de maatschappijen voor 

nutsvoorzieningen of van andere erkende dienstverlenende instanties; 
10.4 : de huisartsen, thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, kinesisten, dierenartsen die 

werkzaam zijn in de stad en zich als dusdanig legitimeren met een wettelijk erkend medisch 
en/of paramedisch embleem of een kenteken afgeleverd door de stad voor de dienstverleners die 
dit niet hebben; het college van burgemeester en schepenen krijgt machtiging om deze lijst op te 
maken en actueel te houden; 

Art. 10: De volgende personen zijn hoofdelijk tot de belasting gehouden: 
- de bestuurder van het voertuig; 
- de houder van het voertuig; 
- de titularis van de nummerplaat. 
Indien de titularis van de nummerplaat een leasingmaatschappij is of een verhuurder van 
voertuigen, dan is deze niet aansprakelijk, indien hij de identiteit en het adres van de werkelijke 
houder opgeeft. 

Art. 11: Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting (naheffingsbiljet) binnen de 5 dagen, wordt 
de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting, met haar specifieke gevolgen. 

Art. 12: Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd t.a.v. het College 
van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem en op straffe van verval worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de 
datum van de contante inning. 

Art. 13:  Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII 
(Vestiging en Invordering van de belastingen) , hfst.1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis 
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; 
rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de 
Inkomstenbelasting (W.I.B.) en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek  
(betreft verjaring en vervolging) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de 
inkomsten betreffen.  

Art. 14:  De vroegere reglementen van 19/12/2013 aangaande belasting op het parkeren met beperkte duur, 
belasting op het parkeren binnen een blauwe zone, belasting op het gebruik van parkeerautomaten 
en betaalparkeerkaarten worden per 30/09/2016 opgeheven, alsook de gemeenteraadsbeslissing 
van 3/11/2009 betreffende de modaliteiten van de gemeentelijke parkeerkaart. 

Art. 15: Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 
gemeentedecreet en wordt van kracht op 1 oktober 2016.  

Art. 16 :  Het belastingreglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 26 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, Martine Vandevelde, 
Nele Coussement, Inge Vandevelde 

- tegen: 4 Heidi Vandenbroeke, Jan Balduck, Geert Deroose, Bernard Loosveldt 
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

13. toekennen renteloze lening vzw kindercentrum 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet;  
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 mei 2008 waarbij  de toekenning van een  renteloze lening 
principieel werd goedgekeurd van de stad aan vzw Kindercentrum Waregem ten bedrage van 170 000 euro 
voor de heroprichting van de infrastructuur voor het kinderdagverblijf het Vlasbloempje; 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de stad en de vzw Kindercentrum Waregem, Brouwerijstraat 
51,  te 8790 Waregem voor het verlenen van een renteloze lening, door de stad aan het Kindercentrum voor 
een bedrag van 170 000,00 euro over een periode van 15 jaar; 
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Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De stad kent een renteloze lening toe aan het Kindercentrum Waregem VZW ten bedrage van  

170 000,00 euro op een looptijd van 15 jaar. 
Art. 2: Het Kindercentrum Waregem VZW betaalt elk jaar op 1 oktober op rekening van de stad 15 gelijke 

afbetalingen van 11 333,33 euro, voor de eerste maal in in het jaar volgend op het jaar van de 
volledig uitbetaling van de renteloze lening door de stad. 

Art. 3: Het ontwerp van overeenkomst tussen het stadsbestuur en de VZW kindercentrum Waregem 
betreffende de toekenning van de renteloze lening, evenals alle daarin vermelde bepalingen 
worden goedgekeurd. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

14. toekennen investeringstoelage vzw kindercentrum 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat s.pa er geen probleem mee heeft om een investeringstoelage 
te geven. Enerzijds steunen we hiermee een sociaal doel en anderzijds is het een investering in onze eigen 
gebouwen. We moeten echter ook kijken naar de zelfstandige onthaalouders. Als zij infrastructurele werken 
moeten uitvoeren, zouden ze ook moeten kunnen rekenen op een vorm van ondersteuning.  
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het inderdaad om een investering aan de eigen 
gebouwen gaat. Het is niet zo evident om aan iedere particuliere situatie subsidies te verlenen. Zij krijgen 
wel al een andere vorm van ondersteuning voor bijscholing e.d.  De vraag werd ook al gesteld op het Lokaal 
Overleg Kinderopvang. Dit werd niet altijd door iedereen als positief ervaren.  
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat er misschien renteloze leningen kunnen toegekend worden aan 
particuliere opvanginitiatieven.  
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat die suggestie meegenomen wordt. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad vzw Kindercentrum Waregem wenst te ondersteunen in het kader van de 
kinderopvang en naschoolse opvang;  
Overwegende dat conform de voorwaarden van het decreet groepsopvang, de renovatie van de Peutertoren 
zich opdrong; 
Gelet op de kostprijs van het project;  
Gelet op het protocol dat alle modaliteiten bevat, op basis waarvoor de toelage wordt toegekend en 
uitbetaald zal worden; 
Gelet op de kredieten die voorzien zijn in het budget 2016 onder budgetcode 2016/6640060/LW/0945; 
Gelet op de besprekingen in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: De gemeenteraad keurt een investeringstoelage vzw Kindercentrum Waregem, Brouwerijstraat 51, 

8790 Waregem  met een maximum 49% van de kostprijs met een absoluut maximum van 100 000,00 
euro voor de renovatie van het kinderdagverblijf Peutertoren – Meiklokje. 
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De werken dienen verantwoord te worden aan de hand van facturen, de toelage zal beschikbaar 
worden gesteld op basis van de vordering der werken en de corresponderende facturen. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

15. onroerende goederen: goedkeuren gratis grondafstand Deerlijksweg (verkaveling Feys) 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het Lot A, van het metingplan in bijlage, met een oppervlakte van 1 524,70 m² op heden 
eigendom is van de bouwonderneming Feys; 
Overwegende dat de bouwonderneming Feys het perceel grond lot A dient af te staan aan het stadsbestuur, 
zoals omschreven in de verkavelingvergunning, verleend door het college in zitting van 24 december 2014; 
Overwegende dat deze grondoverdracht dient te gebeuren bij authentieke akte, en overwegende dat de 
tegenpartij hiervoor notaris Van Den Weghe heeft aangesteld; 
Gelet op de ligging en de configuratie van dit perceel grond;  
Overwegende dat de overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de 
aanleg van wegenis en groenaanleg;  
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Van Den Weghe; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De kosteloze grondoverdracht van het lot A met een oppervlakte van 1 524,70m² , gelegen in de 

verkaveling Mannekeskouter van de bouwonderneming Feys, nabij de Deerlijkseweg wordt 
goedgekeurd.  

Art. 2: De in artikel 1 vermelde grondoverdracht geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de 
ontwerpakte. 

Art. 3: De in artikel 1 vermelde gratis grondoverdracht geschiedt om redenen van openbaar nu en meer in 
het bijzonder voor de opname in het openbaar domein van de stad Waregem. 

Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze gratis grondafstand te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan 
geldig te ondertekenen. 

Art. 5: De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambsthalve 
inschrijving te nemen.  

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

16. onroerende goederen: goedkeuren verkoop perceel grond Opstalstraat  

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, uit de bezorgdheid van Groen omtrent de leikant van Desselgem. In 
die zone werd al veel gebouwd. Nu wordt daar opnieuw een huizenproject gerealiseerd door Tybo nv. De 
leikant is moeilijk bereikbaar vanaf de Leiestraat. Er staan nog projecten op til. Men zal goed moeten 
nadenken over de ontsluiting van dit gebied, want anders zullen daar problemen ontstaan. Graag ook 
waakzaamheid om daar niet alles „dicht‟ te bouwen.  
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat men nu al aan het bouwen is. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, bevestigt dit. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vindt dit eigenaardig. We moeten iets goedkeuren, wat eigenlijk al in 
ontwikkeling is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het om een geval van overmacht gaat. De zaakvoerder die 
op de hoogte was van de situatie is overleden.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het opmetingsplan al dateert van maart 2015. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de enige reden het overlijden is van Frans Tyberghien. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op 
Overwegende dat de stad eigenaar is van het prceel grond gelegen nabij de Opstalstraat te 8792 Waregem, 
zonder kadastraal nummer, met een oppervlakte van 131 m²; 
Gelet op de aanvraag van de bouwpromotor nv Tybim comm.VA, Leiestraat 62, 8792 Waregem tot aankoop 
van het perceel grond in het kader van de realisatie van een nieuwbouwproject op de aanpalende percelen; 
Overwegende dat de stad bereid is om het perceel te verkopen, mits het verplaatsen van eventuele 
nutsleidingen op kosten van de aanvrager en tegen een verkoopprijs van 250 euro/m² te verhogen met alle 
kosten verbonden aan de verkoop; 
Gelet op het metingplan opgemaakt door landmeter Bart Degezelle op 20/03/2015; 
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Jo D‟hondt op 06/06/2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28/06/2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 1 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De stad verkoop de strook grond, gelegen nabij de Opstalstraat te Waregem, zonder 

kadasternummer, en met een oppervlakte van 131 m² aan de bouwpromotor nv Tybim comm.VA, 
Leiestraat 62, te 8792 Waregem. 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde verkoop gaat door mits een bedrag van 250 euro/m², hetzij 32 750euro, 
te vermeerderen met alle kosten verbonden aan deze verkoop en tegen de voorwaarden zoals 
vermeld in de aankoopbelofte en het ontwerp van akte. 

Art. 3: Daarenboven dient de koper op eigen kosten in te staan voor de groenaanleg, en voor het 
verplaatsen van eventuele nutsleidingen en openbare verlichting.  

Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze verkoop te vervullen, alsmede de volmacht om alle stukken in verband met deze verkoop 
geldig te ondertekenen na het vervullen van de opschortende voorwaarden.  

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 1 Inge Vandevelde 
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
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17. kerk Beveren-Leie, herstellen voegwerk en aanpakken betonrot: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

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 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, § 3; 
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU; 
Overwegende dat het wenselijk is om, na de sloping van de scheidingsmuur aan de kerk in Beveren-Leie, te 
starten met de tweede fase van de nodige herstellingen aan het buitenschild van de kerk, zijnde het 
herstellen van het voegwerk en het aanpakken van het betonrot; 
Overwegende dat het de bedoeling is om aan de zijgevels en de achtergevel van de bovenste rand alle 
voegen uit te slijpen, slechte stenen te vervangen, en alles terug op te voegen; 
Overwegende dat het ook dringend nodig is om op sommige plaatsen betonrot aan te pakken, waarbij de 
gerenoveerde stukken na herstelling nog behandeld worden met een waterwerende gevelcrème; 
Gelet op het ontwerp voor deze werken, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een raming van 
24 000,00 euro excl. BTW of 29 040,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/IW/0790; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het herstellen van het voegwerk en het aanpakken van het betonrot van de kerk 

in Beveren-Leie goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming 
van 24 000,00 euro excl. BTW of 29 040,00 euro incl. BTW. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met 

budgetcode 2210207/IW/0790. 
 
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, Mario Verhellen, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Xavier Wyckhuyse, Delphine Cloet 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

18. heraanleg Roterijstraat tussen Gentseweg en Lindetuin en vervangen kapotte straatkolken: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vraagt waarom er nu al zulke grondige renovatiewerken nodig zijn. Dit 
werd toch al heraangelegd? 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat die kolken toen niet aangepakt werden 
toen het fietspad werd aangelegd. Nu blijkt dat het zeer slechte straatkolken zijn.  Andere gemeenten 
krijgen er ook mee te maken, niet alleen in Waregem.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat men er kan op rekenen dat sp.a de uitbreiding van een 
fietspad zal steunen. Hij vernam echter dat de diensten van de Vlaamse minister van mobiliteit bezig zijn 
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met een studie naar het kruispunt N43 – Roterijstraat. Dit staat ook nog als zwart punt genoteerd en er 
worden tellingen uitgevoerd. Dit betreft een vraag die gesteld werd in het Vlaams parlement en het raadslid 
denkt dat men die binnenkort op de website zal vinden. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, denkt niet dat er zich nog een probleem stelt op dit 
kruispunt. Sedert de heraanleg zijn daar weinig of geen problemen meer vastgesteld. Dit is wellicht een 
telling die kadert in de studie omtrent de N382 en de verschillende straten die erop uitkomen. In de 
hypothese dat men eraan denkt om de Renthuisstraat af te sluiten en welk effect dit zou hebben. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de vraagstelling specifiek het kruispunt Gentseweg N43 – 
Roterijstraat betrof, dat nog als zwart punt gedefinieerd is. 
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 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
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, inzonderheid artikel 105; 
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 “Heraanleg Roterijstraat tussen Gentseweg en Lindetuin en 
vervangen kapotte straatkolken” een bestek met nr. 2016/108 werd opgesteld door de dienst Wegen, 
Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (heraanleg Roterijstraat ts Gentseweg en Lindetuin), raming: € 31.184,00 excl. btw of 
€ 37.732,64 incl. 21% btw 
* Perceel 2 (vervangen kapotte straatkolken ts Lindestraat en Haantjesstraat ), raming: € 34.965,00 excl. 
btw of € 42.307,65 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.149,00 excl. btw of 
€ 80.040,29 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 als volgt: 
perceel 1/heraanleg Roterijstraat ts Gentseweg en Lindetuin 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000203 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2240007/OM/0200 heraanleg Roterijstraat 
tussen Gentseweg en 
Lindetuin 

€ 50 000,00 

 Perceel 2: vervangen kapotte straatkolken ts Lindestraat en Haantjesstraat  

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000207 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2280007/OM/0310 vervangen kapotte 
waterontvangers in de 
Roterijstraat 

€50.000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 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. 2016/108 en de raming voor de opdracht 

“Heraanleg Roterijstraat tussen Gentseweg en Lindetuin en vervangen kapotte straatkolken”, 
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 € 66.149,00 excl. btw of € 80.040,29 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

19. voegvullen in de Meelstraat, Zilverbergstraat en Nieuwstraat: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

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 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
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, inzonderheid artikel 105; 
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, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstel voegvullingen diverse gemeentewegen” een bestek 
met nr. 2016/109 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.969,00 excl. btw of € 19.322,49 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016; 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000038 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2240007/OM/0200 voegvullen asfalt betonwegen € 20 000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 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. 2016/109 en de raming voor de opdracht 

“Herstel voegvullingen diverse gemeentewegen”, 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 € 15.969,00 
excl. btw of € 19.322,49 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
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- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

20. machinaal reinigen van fietspaden en wegen voor dienstjaar 2017-2018: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vraagt wat ze moet verstaan onder machinaal vegen. Is dit een zware 
ingreep?  Groen wou voorstellen om voor het reinigen van de fietspaden of een deel ervan beroep te doen op 
sociale tewerkstelling. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat hier gespecialiseerd materiaal voor nodig 
is, dat ook ingezet wordt voor het reinigen van parkings. Sociale tewerkstelling is hier geen optie. Het is ook 
gespecialiseerd werk dat men heel geconcentreerd moet uitvoeren. 
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 het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van 
bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Machinaal reinigen van fietspaden en wegen voor dienstjaar 
2017-2018” een bestek met nr. 2016/097 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 
* Basisopdracht (Machinaal reinigen van fietspaden en wegen), raming: € 160.230,00 excl. btw of 
€ 193.878,30 incl. 21% btw 
* Verlenging (Machinaal reinigen van fietspaden en wegen), raming: € 160.230,00 excl. btw of € 193.878,30 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 320.460,00 excl. btw of 
€ 387.756,60 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 2 jaar (dienstjaar 2017 en 2018) ; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016, budgetsleutel 
6130060/OM/0200; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 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. 2016/097 en de raming voor de opdracht 

“Machinaal reinigen van fietspaden en wegen voor dienstjaar 2017-2018”, 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 € 320.460,00 excl. btw of € 387.756,60 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
Art. 4: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

21. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een stilstaan- en 

parkeerverbod in de Paanderstraat 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, vraagt of het verbod ook geldt voor gewone personenwagens of enkel 
voor vrachtwagens. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het probleem zich enkel stelt met vrachtwagens. 
Het gaat over de levering aan het bedrijf. De vrachtwagens staan te wachten om te leveren en moeten 
oprijden op het privéterrein. 
De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 19 april 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 28 april 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Overwegende dat de Paanderstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat er sinds de uitbreiding van doe het zelf zaak Synhaeve een overlast is van vrachtwagens in 
het begin van de Paanderstraat ; 
Overwegende dat het bedrijf voldoende ruimte op eigen terrein heeft voor leveranciers; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Paanderstraat is het parkeren en stilstaan verboden langs beide kanten van de rijweg vanaf 

de Kortrijkseweg tot voorbij de inrit van het bedrijf Synhaeve. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van de 

verkeersborden E3 met onderborden type x. 
Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 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, 
Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

22. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 
snelheidsbeperking en snelheidsremmende maatregelen in de Brabantstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2016 betreffende het aanvullend reglement 
wegverkeer blijvend karakter: aanleg van een voetgangersoversteek in de Brabantstraat; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 19 april 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 28 april 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Overwegende dat de Brabantstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat we na de aanleg van de voetgangersoversteek in de Brabantstraat ter hoogte van het 
bedrijf TVH vaststellen dat het verkeer onvoldoende vertraagt bij het naderen van de voetgangersoversteek; 
Overwegende dat er dwingende snelheidsremmende maatregelen nodig zijn om een aangepaste snelheid in 
de buurt van de voetgangersoversteek te garanderen; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Brabantstraat worden er ter hoogte van het bedrijf TVH verhoogde inrichtingen aangebracht 

onder de vorm van rijbaankussens volgens het plan in bijlage. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van de 

verkeersborden A51 met onderbord type III opschrift “snelheidsremmer”. 
Art. 3: In de Brabantstraat wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingesteld voor het bedrijf TVH. 
Art. 4: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden C43 opschrift “50”. 
Art. 5: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
Art. 6: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 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, 
Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

23. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod 
aan de kerk in de Liebaardstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
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Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 15 maart 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 24 maart 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Overwegende dat de Liebaardstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat het kippenkraam door de stijgende parkeerdruk rond de kerk op zaterdag zijn vaste plaats 
soms niet kan innemen; 
Overwegende dat er voldoende vrije parkeerplaatsen zijn rond de kerk; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Liebaardstraat is het parkeren verboden op 6 parkeerplaatsen langs de kerk. Dit 

parkeerverbod geldt op zaterdag van 7.00u. tot 12.00u. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van de 

verkeersborden E1 met onderborden type V “zaterdag van 7.00u. tot 12.00u. 
Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 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, 
Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

24. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod 
voor vrachtwagens langs de N382 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij tevreden is dat er een vervolg komt op de vraagstelling van 
vorig jaar toen sp.a de problematiek van het parkeren van vrachtwagens op de raad gebracht heeft. We 
hadden nog liever gezien dat dit langs beide kanten was. Komende van Waregem naar de E17 is het zeker te 
smal. Aan de andere kant is het breder, maar veel vrachtwagens staan nog gedeeltelijk op het fietspad. Op 
de Verbindingsweg zien we ook regelmatig vrachtwagens die niet tussen de lijnen geparkeerd zijn. Men zou 
de politie via GAS kunnen laten optreden op basis van de politieverordening, maar we weten allemaal dat dit 
in mindere mate zal gebeuren. Het plaatsen van een parkeerbord is OK, maar hoe gaan we dit afdwingen? 
Misschien kunnen we dit beter fysiek afdwingen, bv. met paaltjes … 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we niet tegen het principe zijn dat er 
vrachtwagens langs de N382 parkeren, behalve waar het absoluut te smal is, vandaar dit parkeerverbod.  
Anderzijds hebben we liever dat ze langs de N382 parkeren dan in woonwijken of centrumstraten. Als men in 
overtreding staat, kan de politie beboeten. Dit gebeurt trouwens ook regelmatig. Of er met GAS-
reglementering kan opgetreden worden, kan bekeken worden met de politie. 
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- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de problematiek zich wel degelijk stelt. Het blijft een 
gevaarlijke situatie. Hij verwijst naar het recente ongeval in Oostrozebeke met 2 containers. 
- Raadslid, de heer Henri Destoop, zegt dat er in Oostrozebeke vangrails naast staan. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze een oplossing heeft voor het probleem. Naar analogie met 
een carpoolparking kan er een truckpoolparking georganiseerd worden op het grondgebied van Waregem. 
Het is inderdaad niet de bedoeling dat men opleggers gaat parkeren in de woonstraten. Er moet toch nog 
een locatie zijn waar dit kan georganiseerd worden, en eventueel zelfs betalend. 
- Raadslid, de heer Henri Destoop, zegt dat dit al bestaat in Beervelde, maar dat er weinig wagens staan. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bedankt voor de suggestie. 
De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 19 april 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 28 april 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Overwegende dat de Expresweg een gemeenteweg is; 
Overwegende dat de parkeerstrook langs de Expresweg tussen de Bieststraat en Blauwpoortstraat te smal is 
om vrachtwagens op te laten parkeren; 
Overwegende dat fietsers moeten uitwijken op de rijweg als vrachtwagens gedeeltelijk op het fietspad 
parkeren; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Langs de Expresweg is tussen de Bieststraat en kilometerpunt 8.650 het parkeren uitsluitend 

toegelaten met motorfietsen, personenauto‟s, auto‟s voor dubbel gebruik en minibussen. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van de 

verkeersborden E9b met onderborden type x. 
Art. 3: Dit besluit wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit 

en Verkeersveiligheid. 
Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 

het gemeentedecreet. 
 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

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

25. opheffen afsprakennota nr. 2013-11 en goedkeuren afsprakennota nr. 2016-07: opmaak van 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving-noord 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er eerst een BPA opgemaakt werd van een deel van die zone 
(waar Sofinal vroeger in vervat zat). Twee of drie jaar geleden werd een RUP in opmaak gezet. We herhalen 
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dit nu. Het raadslid hoopt dat er een brede bevraging gebeurd is naar de rest van de omgeving, zodat we 
straks niet nog eens een uitbreiding moeten doen. Als het gaat over de Sofinal-site, moeten we toch 
beginnen plannen. De site staat al 12 jaar leeg en is dringend aan sanering en ontwikkeling toe. Meerdere 
mensen zijn aan het wachten hoe dit ruimtelijk zal ingevuld worden. Idem voor de achterzijde van de 
stationsparking, hoe zal dit invulling krijgen? Het raadslid dringt erop aan dat de buurt zeker betrokken 
wordt bij de inrichting en de ontwikkeling van dit plan. Er zijn genoeg voorbeelden waar veelvuldige 
consultatie was van de buurtbewoners. Hoe zien zij de zone? Hoe zien zij de ontwikkeling? In de eerdere 
vergadering omtrent Het Pand, heeft de deskundige ook aangegeven dat het aangewezen is om de winkeliers 
te laten meedenken over de toekomstvisie. Ook hier moeten we dit durven doen voor deze grote zone. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het nu nog maar een aanzet is om Leiedal opdracht te 
geven. Het project Sofinal ligt vast bij de brownfieldontwikkelaar. De burgemeester hoopt ook dat dit rap 
zal ontwikkeld worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit nog altijd in handen zit van de curator. Er is bijna een 
verkoop geweest. We moeten ook kijken wat we hier als stad kunnen betekenen. We kunnen een kader 
creëren, maar misschien kunnen we ook via WAGSO een aanzet geven. Het raadslid geeft een voorbeeld van 
Gent en Kortrijk. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er regelmatig overleg is met de schepen van woonbeleid, 
de schepen van ruimtelijke ordening en de ontwikkelaar.  Dit wordt zeker opgevolgd. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en haar uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 21 maart 2013 tot opmaak van het RUP Stationsomgeving; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 05.12.2006 houdende definitieve vaststelling van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 
Gelet op de afsprakennota nr. 2013-11 dd. 22 april 2013 met een ramingsbedrag van 34.807,00 euro; 
Gelet op de eindafrekening van de afsprakennota nr. 2013-11 met resterend bedrag van 5.871,84 euro; 
Gelet op de brownfieldconvenant 90 – Fabrieksstraat Waregem, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 1 juli 2014; 
Overwegende dat gezien de aanpassingen in het planproces en afbakening, onder andere in functie van de 
brownfieldconvant en de opname van de zonevreemde bedrijfssite Wind NV en gezien de complexiteit van 
het planproces, een herwerking van de afprakennota dient worde opgesteld; 
Overwegende dat de originele afsprakennota nr. 2013-11 kan worden opgeheven en vervangen door een 
nieuwe afsprakennota rekening houdende met de indexaties en de bijkomende dossieronderdelen; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 december 2007 waarbij beslist werd om beroep te doen op de 
intercommunale Leiedal als ontwerper voor de opmaak van de BPA‟s/RUP‟s; dat in de buitengewone 
vergadering van de intercommunale Leiedal dd. 11 december 2007 de nieuwe statuten werden goedgekeurd 
en dat kennis werd genomen van de exclusiviteiten die door de deelnemende gemeenten werden toegekend 
aan de intercommunale; 
Gelet op de afsprakennota nr. 2016-07 dd. 30 mei 2016 met een ramingsbedrag van 15.796,62 euro; 
Gelet op het advies van de Financiële dienst: gunstig visum nr. 2016/056 dd. 7.06.2016; 
Overwegende dat de omschrijving van de opdracht als volgt wordt bepaald: 

 Voor de voormalige site van Sofinal (Fabrieksstraat) en de noordelijke stationsomgeving in Waregem 
werd in 2013 een masterplan opgemaakt op basis van een workshop. Dit masterplan werd vertaald 
naar een startnota RUP (document Leiedal, juli 2014) 

 De startnota moet verder vertaald worden naar een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De 
procedure wordt heropgestart vanaf de fase schetsontwerp. 

 Het plangebied van het RUP wordt uitgebreid met het parkgebied gelegen tussen de Koningin 
Fabiolalaan, de Ter Elststraat en de Vandewoestijnelaan. Voor het oostelijk deel van het plangebied 
wordt de mogelijke herbestemming onderzocht. 

Gelet op de beschikbare kredieten op budgetsleutel 2140007/OM/0600/ - plannen en studies - IA/Ruimtelijke 
planning, met ramingnummer 2016141414 en vastleggingsnummer 2016004476; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:   De afsprakennota nr. 2013-11 dd. 22 april 2013 met een ramingsbedrag van 34.807,00 euro wordt 

opgeheven. 
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Art. 2: De afsprakennota nr. 2016-07 dd. 30 mei 2016 met een ramingsbedrag van 15.796,62 euro voor de 
opmaak van het RUP Stationsomgeving-noord wordt goedgekeurd.  

Art. 3:  Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 
 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

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

26. schietstand Beveren-Leie, vervangen vloer: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 
gunnen 

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 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, § 3; 
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU; 
Overwegende dat de vloer van de schietstand niet meer voldoet aan de huidige normeringenvoor de 
politiediensten, waardoor het wenselijk is om deze te vernieuwen; 
Overwegende dat de opdracht volgende onderdelen omvat: het uitbreken van de bestaande houten 
bevloering, het leveren en plaatsen van een nieuwe betonvloer, het voorzien van vloerisolatie en het 
plaatsen van rubber vloertegels geschikt voor schietstanden; 
Gelet op de investering die gedaan wordt in het kader van de schietoefeningen voor de politiezones, 
waardoor er in een komende Raad van Bestuur van Sportbeheer en Gemeenteraad ook een aanpassing van 
het retributiereglement ter goedkeuring voorgelegd wordt; 
Gelet op het ontwerp voor deze werken, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een raming van 
66 500,00 euro excl. BTW of 80 465,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de kredieten, die deels voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0740, en 
deels zullen bij voorzien worden in de budgetwijziging van juli; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het vervangen van de vloer in de schietstand van Beveren-Leie goed te keuren, 

opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 66 500,00 euro excl. BTW of 80 
465,00 euro incl. BTW. Een bijhorende aanpassing van het retributiereglement zal ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan een volgende Raad van Bestuur van Sportbeheer en Gemeenteraad. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die deels voorzien zijn in de begroting 2016, met 

budgetcode 2210207/VT/0740, en deels zullen bij voorzien worden in de budgetwijziging van juli. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

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

27. stedelijk basisonderwijs: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 

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, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 met 
het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd 
omkaderingssysteem waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het 
gewoon basisonderwijs; 
Gelet op het schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor 
Onderwijsdiensten (AgODi), Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, van 2 juni en 7 juni 2016 waarbij voor de 
vijf stedelijke basisscholen het aanwendbare lestijden- en urenpakket voor het schooljaar 2016-2017 wordt 
meegedeeld; 
Gelet op de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs van 16 juni 2016; 
Gelet op de vergadering van de schoolraad van 16 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2016-2017 voor de stedelijke basisschool Beveren-Leie, de 

stedelijke basisschool Desselgem, de stedelijke basisschool Guido Gezelle, de stedelijke 
basisschool Sint-Eloois-Vijve en de stedelijke basisschool Torenhof wordt vastgesteld zoals hierna 
vermeld: 
STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE 
LAGERE AFDELING 
aantal leerlingen op 01/02/2016 152 +1x1,5 = 153,5 
wordt 195 lestijden aan te wenden 
     8 SES-lestijden 
     1 lestijd overgezet van de eigen kleuterafdeling 
 ------------- 
 204 lestijden 
192 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 
204 lt - 192 lt = 12 openstaande lestijden (waarvan 1 uit kleuterafdeling) 
Zorgcoördinatie: 12 lt 
14 lestijden RKG (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE 
KLEUTERAFDELING 
aantal kleuters op 01/02/2016 98 
wordt 131 lestijden aan te wenden 
     7 SES-lestijden 
 ------------------------------ 
 138 lestijden 
108 lestijden nodig voor de vastbenoemden 
138 lt - 108 lt = 30 openstaande lt waarvan er 1 overgezet worden naar de lagere afdeling 
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wordt 29 openstaande lestijden 
Zorgcoördinatie: 4 lt 
Kinderverzorging: 9 uur (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL DESSELGEM 
LAGERE AFDELING 
aantal leerlingen op 01/02/2016 156 + 1x1,5 = 157,5 
wordt 200 lestijden aan te wenden 
   14 SES-lestijden 
 ------------- 
 214 lestijden 
214 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 
214 lt - 214 lt = 0 lestijden 
Zorgcoördinatie: 12 lt 
14 lestijden RKG (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL DESSELGEM 
KLEUTERAFDELING 
aantal kleuters op 01/02/2016 115 + 1x1,5 = 116,5 
wordt 153 lestijden aan te wenden 
     7 SES-lestijden 
 ------------- 
 160 lestijden 
144 lestijden nodig voor de vastbenoemden 
160 lt - 144 lt = 16 openstaande lestijden 
Zorgcoördinatie: 4 lt 
Kinderverzorging: 9 uur (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL GUIDO GEZELLE 
LAGERE AFDELING 
aantal leerlingen op 01/02/2016 244 
wordt 299 lestijden aan te wenden 
   20 SES-lestijden 
 ------------- 
 319 lestijden 
288 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 
319 lt - 288 lt = 31 openstaande lestijden 
Zorgcoördinatie: 21 lt 
20 lestijden RKG (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL GUIDO GEZELLE 
KLEUTERAFDELING 
aantal kleuters op 01/02/2016 160 
wordt 202 lestijden aan te wenden 
   15 SES-lestijden 
 ------------------------ 
 217 lestijden 
204 lestijden nodig voor de vastbenoemden 
217 lt - 204 lt = 13 openstaande lestijden 
Kinderverzorging: 10 uur (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL SINT-ELOOIS-VIJVE 
LAGERE AFDELING 
aantal leerlingen op 01/02/2016 156 
wordt 198 lestijden aan te wenden 
   19 SES-lestijden 
 ------------- 
 217 lestijden 
170 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 
217 lt - 170 lt = 47 openstaande lestijden 
Zorgcoördinatie: 12 lt 
12 lestijden RKG (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL SINT-ELOOIS-VIJVE 
KLEUTERAFDELING 
aantal kleuters op 01/02/2016 129 
wordt 166 lestijden aan te wenden 
   16 SES-lestijden 
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 ------------------------ 
 182 lestijden 
168 lestijden nodig voor de vastbenoemden 
182 lt - 168 lt = 14 openstaande lestijden 
Zorgcoördinatie: 4 lt 
Kinderverzorging: 9 uur (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL TORENHOF 
LAGERE AFDELING 
aantal leerlingen op 01/02/2016 229 
wordt 282 lestijden aan te wenden 
   34 SES-lestijden 
     1 lestijd overgezet van de eigen kleuterafdeling 
 ------------- 
 317 lestijden 
276 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 
317 lt - 276 lt = 41 openstaande lestijden (waarvan 1 uit kleuterafdeling) 
Zorgcoördinatie: 19 lt 
12 lestijden RKG (vast) 
STEDELIJKE BASISSCHOOL TORENHOF 
KLEUTERAFDELING 
aantal kleuters op 01/02/2016 131 
wordt 169 lestijden aan te wenden 
   20 SES-lestijden 
 ------------------------ 
 189 lestijden 
180 lestijden nodig voor de vastbenoemden 
189 lt - 180 lt = 9 openstaande lt waarvan 1 lt overgezet wordt naar de lagere afdeling 

wordt 8 openstaande lestijden 
Kinderverzorging: 10 uur (vast), waarvan 1 te reaffecteren 

 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

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

28. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen schoolreglement met ingang van 1 september 
2016 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat de beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting geschrapt wordt. 
Is dit correct? 
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat wij alle aanbevelingen krijgen via het OVSG. Hij wil 
de beroepsprocedure eens overlopen met het raadslid. Volgens de schepen is er wel beroep mogelijk. 
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat het hier gaat over tijdelijke uitsluiting en niet over definitieve 
uitsluiting.  
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, stelt voor om gezamenlijk eens de tekst door te nemen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, stelt een vraag over de maximumfactuur. 
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat er nu een brede en een enge maximumfactuur 
bestaat. Het principe blijft hetzelfde. Dit moet aangekondigd worden, het moet in het schoolkrantje komen 
en het moet gerespecteerd worden in de facturatie. Dit is niets nieuws, dit zijn wettelijke bepalingen. 
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat er bepaald wordt dat de CLB-gegevens verplicht overgedragen 
worden van de vorige school naar de nieuwe school. Is dit een afspraak tussen de scholengemeenschappen?  
Ieder kind heeft toch recht op een nieuwe kans. Als alle gegevens doorgegeven worden, wordt er al een 
oordeel gevormd.  



Gemeenteraadszitting dinsdag 05 juli 2016 37 

 

- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat, wanneer een kind verandert van school, zijn 
schooldossier meegestuurd wordt. Aan het dossier hangt er ook een CLB-dossier. Wij zijn gebonden aan het 
vrij CLB van Waregem. Als dit verandert naar het ander net, gaat dit CLB-dossier ook over van het ene CLB 
naar het andere. 
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, vraagt of die informatie niet geheim is. 
- Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat men gebonden is aan het beroepsgeheim. 
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 van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals 
gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 april 2003 waarbij het schoolreglement voor de 5 stedelijke 
basisscholen van de scholengemeenschap 'Stedelijk Basisonderwijs Waregem' werd goedgekeurd; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2007, 1 juli 2008, 12 januari 2010, 5 februari 
2013, 6 mei 2014 en 12 januari 2016 waarbij een aantal wijzigingen van het schoolreglement werden 
goedgekeurd; 
Overwegende dat er opnieuw een aantal wijzigingen noodzakelijk zijn, zoals 
- het aanpassen van het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur (Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing) 
- het schrappen van de interne beroepsprocedure tegen tijdelijke uitsluiting (Hoofdstuk 8 Schending van 

de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve schorsing) 
- de omschrijving interne en externe leden van de beroepscommissie bij de beroepsprocedure tegen 

definitieve uitsluiting (Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en 
definitieve schorsing) 

- het recht op een schriftelijke motivering wanneer een leerling geen getuigschrift krijgt (Hoofdstuk 9 
Getuigschrift basisonderwijs) 

Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs 
van 16 juni 2016; 
Gelet op het verslag van de vergadering van de schoolraad van 16 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit, 
Art. 1: Het schoolreglement (in bijlage) voor de 5 stedelijke basisscholen van de scholengemeenschap 

'Stedelijk Basisonderwijs Waregem' wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het bestaande schoolreglement, laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 januari 2016, 

wordt opgeheven. 
Art. 3: Het schoolreglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
Art. 4: Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter 

beschikking gesteld (op papier of via een elektrische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord. 

 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
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Bijlage: Schoolreglement 
Inhoud 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring 
Hoofdstuk 3 Sponsoring 
Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing 
Hoofdstuk 5 Extra-murosactiviteiten 
Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda‟s, evaluatie ,rapporten en schoolloopbaan 
Hoofdstuk 7 Afwezigheden en te laat komen 
Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs 
Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis 
Hoofdstuk 11 Schoolraad,ouderraad en leerlingenraad 
Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 
Hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod 
Hoofdstuk 14 Slotbepaling 
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen 
Artikel 1  
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het 
schoolbestuur anderzijds. 
Artikel 2 
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school 
voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 
Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of 
via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, e-mail, …) ter 
beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk 
of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders verklaren zich 
opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan 
de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. De school vraagt 
de ouders of ze ook een papieren versie van het schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en 
stelt deze ter beschikking. 
Artikel 3 
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten 
van de mens en van het kind in het bijzonder. 
Artikel 4 
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 

1° Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. 
2° Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of meer schooldagen die plaatsvinden buiten 

de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 

verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een 
bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 
5° Regelmatige leerling 

- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af 
- is slechts in één school  ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een 

ziekenhuisschool (type 5) 
- is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde 

afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig 
beschouwd) 

6° Toelatingsvoorwaarden 
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half 
jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan 
hij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:  

- de eerste schooldag na de zomervakantie;  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  
- de eerste schooldag van februari;  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  
- de eerste schooldag na de paasvakantie;  
- de eerste schooldag na Hemelvaart.  
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Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 
januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven 
zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn 
geweest. 
Als de kleuter geen 220 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad 
zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. 
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de 
eerste schooldag van september of de inschrijving. 
Uitzonderingen: 
- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste 

op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van 
het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt 
hier. 
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na  
de eerste schooldag van september of de inschrijving. 

- Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.  
De manier waarop de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf. 

7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde 
opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 

8° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de   
minderjarige onder hun bewaring hebben. 

9° Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een 
schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald. 

10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding 
staat van de directeur. 

11° Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de 
gemeente, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd. 

12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en personen van de 
lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen 
die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 

14° Schooldag: een dag waarop leerling-gebonden activiteiten georganiseerd zijn, met 
uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

Hoofdstuk 2: Engagementsverklaring 
Artikel 5 
§ 1  Oudercontacten 

De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen 
op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. 
De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij. 
In de infobrochure staan de concrete data. 

§ 2 Voldoende aanwezigheid 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 

§ 3  Deelnemen aan individuele begeleiding 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan 
hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken 
met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 

§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.  
Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de eventuele 
taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken. 

Hoofdstuk 3: Sponsoring 

Artikel 6 

§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met 
de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden 
gesteld. 

§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, kan de 

school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 
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§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel 
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve 
activiteiten en na overleg in de schoolraad. 

§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte 
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een 
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of feitelijke vereniging. 

§ 5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 

1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de school; 

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning 
door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 

Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing 

Het schoolbestuur bepaalt jaarlijks of wanneer de noodzaak zich voordoet, na overleg in de schoolraad 

1.     de bedragen van de scherpe maximumfactuur; 
2.     het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur; 
3.     de bedragen van de facultatieve uitgaven (bijdrageregeling); 
4.     een lijst en tarieven van de basisuitrusting; 
5.     de modaliteiten en de periodiciteit van de betalingen  

Artikel 7 

§ 1 Kosteloos 
 Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 

Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een 
eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. 

 De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school 

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap, 
katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en -
blaadjes, fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal Computers inclusief internet, tv, radio, 
telefoon,… 

Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, 
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken,  
kinderromans, poëzie, strips, … 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 
denkspellen, materiaal voor socio-

emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, 
klok (analoog en digitaal), thermometer, 

weegschaal, … 

Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, 
cassetterecorder, dvd-speler, … 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, globe, kaarten, compas, passer, 
tweetalige alfabetische woordenlijst, 

zakrekenmachine  

 

§ 2 Scherpe maximumfactuur 
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Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.  
Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad. 
Het gaat over volgende bijdragen : 
1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor   de 

toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 
2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 
3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 
4. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en 

zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het 
zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen; 

5. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
6. de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 
7. ….. 
Maximumbijdrage per schooljaar: 
Kleuter : 45 euro 
Leerling lager onderwijs: 85 euro 

Waarvoor de school bijdragen vraagt, is uitgeschreven in de schoolbrochure. 

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 

Deze bijdrage mag maximaal 420 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 

Zie schoolbrochure voor meer uitleg. 

§ 4 Bijdrageregeling 

De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling: 

1. leerlingenvervoer;  
2. vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport); 

3. buitenschoolse opvang; 
4. middagtoezicht; 
5. maaltijden en dranken; 
6. abonnementen voor tijdschriften; 
7. nieuwjaarsbrieven; 
8. klasfoto‟s; 

9. steunacties. 

10. andere diensten of materialen, vermeld in de schoolbrochure….. 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten 

niet in haar activiteiten en lessen. 

§ 5 Basisuitrusting 

De school verwacht dat de leerlingen over bepaalde zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten 
laste van de ouders en wordt verduidelijkt in de schoolbrochure. 

§ 6 Betalingen 

Ouders zijn ongeacht hun burgerlijke staat hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de 
schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die 
ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van 
de kinderen. De regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school. 
De school hoeft geen gesplitste facturen te maken. Als ouders het wensen krijgen ze beiden een 
identieke schoolrekening. Beide ouders blijven elk het resterende bedrag verschuldigd tot de 
rekening betaald is. 
Bij niet betaling worden de openstaande vorderingen periodiek overgemaakt aan de stadsontvanger 
die de invorderingsprocedure verder zet.  
In geval van vragen en problemen omtrent de bijdrageregeling richt men zich tot de directeur. 
Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in 

samenspraak met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan: 

1. Verdere spreiding van betaling; 
2. Uitstel van betaling; 

Hoofdstuk 5: Extra-murosactiviteiten 

Artikel 8  

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de 
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.  
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De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel 
uitmaken van het leerprogramma. 
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een 
volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen 
voorziet de school een aangepast programma.  

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 

Hoofdstuk 6: Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan  

Artikel 9 Huiswerk 

De huiswerken worden genoteerd in het heen- en weerschrift of de schoolagenda. Indien een leerling zijn 
huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen. 

Artikel 10 Agenda  

In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. Vanaf het eerste leerjaar kunnen de 
leerlingen een schoolagenda krijgen. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders 
dagelijks genoteerd. De ouders en de groepsleraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda. 

Artikel 11 Evaluatie en rapport  

Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport 
wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend 
terugbezorgd aan de groepsleraar. 

In de afsprakennota/schoolbrochure wordt verduidelijkt hoe de evaluatie en de rapportering gebeurt. 

Artikel 12 Schoolloopbaan  

§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de 
eindbeslissing inzake: 

- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de 
adviezen van de klassenraad en van het CLB;  

- een jaar langer in het kleuteronderwijs , na kennisname en toelichting bij de adviezen van 
de klassenraad en het CLB 

- het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs als de leerling 14 jaar wordt vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar en dit na kennisneming en toelichting bij het gunstig advies van e 

klassenraad en het advies van het CLB. 

§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg  wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 
31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht 
van de ouders. 

§ 3 In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of 

versnellen van de leerling. 

Een school die beslist het leerproces van een leerling te onderbreken door deze leerling het aanbod 
van het afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals  te laten volgen, 
neemt deze beslissing na overleg met het CLB. De beslissing wordt  aan de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere aandachtspunten er in 
het daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. In het leerlingendossier bewaart de school de 
adviezen van de klassenraad en het CLB en/of het bewijsstuk waaruit blijkt dat ouders kennis 

hebben genomen en toelichting hebben gekregen bij het advies van de klassenraad en CLB. 

Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen  

Artikel 13 Afwezigheden 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk  voor 
een vlotte schoolloopbaan. 
Afwezigheden worden schriftelijk of telefonisch meegedeeld aan de directeur, bij voorkeur voor de start van 
de schooldag. 
§ 1 Kleuteronderwijs 

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels 
van het lager onderwijs. 

§ 2 Lager onderwijs 
1° Afwezigheid wegens ziekte: 

a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens 
vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de 
leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 
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b) een medisch attest: 
- als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben 

ingediend;  
- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 

2° Afwezigheid van rechtswege: 
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar 
een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van 
de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 
Het gaat om volgende gevallen: 
- het bijwonen van een familieraad; 
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder 

hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; 
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en 

de jeugdbescherming; 
- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 
- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. 
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet 
gespreide halve schooldagen per schooljaar.  

3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur 
een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van 
de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 

4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, 
kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de 
ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen 
de directeur en de ouders. 

5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits 
toestemming van de directie: 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per 
week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken 
topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 
- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 

6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 

150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat 
minstens de volgende elementen bevat:  
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 

plaatsvinden;  
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur  van de 

revalidatie blijkt; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de 
arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor 
de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten 
minste de volgende elementen bevat:  
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- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden; 

- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;  
- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3). 
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de 
klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige 
kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of 
ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de 
afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.  

7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting : 
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 
uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school  niet haalbaar is,is 
een gewettigde afwezigheid. 

§ 3 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder § 
2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook 
afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de „dixit‟ -attesten, 
geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als 
problematische afwezigheden beschouwd. 
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische afwezigheden 
heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de 
betrokken leerling, in samenwerking met de school. 

Artikel 14  Te laat komen 

§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig 
mogelijk naar de klasgroep. Hij krijgt van de leraar een formulier dat door de ouders wordt ingevuld 
en de volgende schooldag aan de leraar wordt afgegeven. 
De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de directie. Ze 
maken hierover afspraken. 

§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor 
het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 

Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting 

Artikel 15 Leefregels 

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. 
Deze regels zijn te vinden in de afsprakennota/schoolbrochure. 

Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 

§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het 
gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 

§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 

- een mondelinge opmerking; 
- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 

ondertekenen voor gezien; 
- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 
- … 

Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling.  
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met 

een kindgebonden opdracht. 

§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 

- een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur maakt hiervan melding in 
de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor gezien. 

- de groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het gedrag van 
de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt door de ouders 
ondertekend voor gezien; 

- preventieve schorsing : 
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Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een leerplichtige 
leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te 
handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling mag 
gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn 
leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om die 
periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe 
factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De preventieve 
schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de school stelt de ouders in kennis van de 
preventieve schorsing. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders 
motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan 
met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen 
opnieuw mogelijk wordt. 
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en de directeur. Het 
wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het 
begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur 
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 

Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 

§ 1 Het onbehoorlijk  gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken. 
§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt; 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
- de school materiële schade toebrengt. 

§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 

Tijdelijke uitsluiting 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk 
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling 
gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na 
een nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 
Definitieve uitsluiting. 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs 
definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de 
gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet 
inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving. 
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij 

de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk worden 
behandeld. 

§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het huidige, 
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

Artikel 18 Tuchtprocedure 

§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 
§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 

1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de 
intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 
2° de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de 
ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in de kennisgeving naar de 
mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na 

afspraak. 
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De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. 
Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden. 
3° De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 
4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie 
schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de 
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het schoolreglement 

die hier betrekking op hebben. 

Artikel 19 Tuchtdossier 

Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

- de gedragingen  
- de reeds genomen ordemaatregelen; 
- de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan; 
- de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen; 
- het gemotiveerd advies van de klassenraad; 
- het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake. 

Artikel 20 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 

§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure 
instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend 
worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep: 

- wordt gedateerd en ondertekend  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren.  
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken  

§ 2 Het beroep wordt behandeld  door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van externe leden en een delegatie van interne leden 

en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en 
schepenen. 

§ 4 De voorzitter wordt door het college van burgemeester en schepenen onder de externe leden 
aangeduid. 

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van 
volgende bepalingen: 

1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, maar kan 
binnen het te behandelen dossier niet wijzigen; 

2° de samenstelling is als volgt:  

- “interne  leden”: leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de 
betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur 

die de beslissing heeft genomen;  

Wordt verstaan onder lid van het schoolbestuur of de school en is dus een intern lid van de 
beroepscommissie in het gesubsidieerd stedelijk onderwijs: 
- een lid van de gemeenteraad 
- een lid van het college van burgemeester en schepenen 
- een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd personeelslid aangesteld in de 

betrokken school in een ambt van het bestuurspersoneel, het onderwijzend personeel of 
het ondersteunend personeel 

- een contractueel personeelslid van de betrokken school. 

- "externe leden”: elk lid van de beroepscommissie dat geen lid is van het betrokken 
schoolbestuur én geen lid is van de betrokken school ; personeelsleden van andere scholen 
van hetzelfde schoolbestuur (of een ander schoolbestuur) die niet aangesteld zijn in de 
betrokken school zijnde personen die extern zijn aan het schoolbestuur en extern aan de 

school waar. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, 
geacht een intern lid te zijn; 
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b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad van de 
school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een extern lid 

te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is; 

Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een 
beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 

1°  elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat bij 
stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het aantal 
stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van de 
klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven; 

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten van de 
individuele personeelsleden van het onderwijs; 

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de 

decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie. 

§ 5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement  opgenomen  termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting, 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

§ 6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd binnen de 
drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. 

§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 

Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs 

Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van de 
klassenraad. 
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een 
beroepsprocedure. 
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat 
de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende mate 

heeft bereikt. 

Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend 
mee aan de ouders. 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft 
recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren 
lager onderwijs, afgeleverd door de directie. 
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een overleg 
vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder 
dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. 
Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden.  
In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw samenroept. 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen, 
hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid 
tot beroep bij de beroepscommissie.  
Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door het 
schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen . Wanneer de 
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ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot 

beroep bij de beroepscommissie. 

Artikel 23 Beroepsprocedure 

§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen 
een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23 . 

 Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen  ingediend worden bij het 

schoolbestuur. 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur stelt de beroepscommissie samen, met inachtneming van volgende bepalingen: 
1° de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan binnen het te behandelen  

dossier niet wijzigen; 
2° de samenstelling is als volgt:  

- interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het getuigschrift 
basisonderwijs  niet toe te kennen, waaronder alleszins de directeur eventueel aangevuld 
met een lid van het schoolbestuur 

- externe leden”, zijnde personen  die extern zijn aan dat schoolbestuur en extern  aan de 
school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid is, 

geacht een intern lid te zijn; 
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de schoolraad van 

de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, geacht een 
extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is; 

3° de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe leden aangeduid. 
4° het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van de 

beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 
1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat 

bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het 
aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 

gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden 
van de klassenraad die het getuigschrift basisonderwijs niet toegekend heeft; 

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten 
van individuele personeelsleden van het onderwijs; 

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is 
met de reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement”. 

§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. 
  De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 

§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht, 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 

 In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van september 

genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen. 
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§ 6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 

Artikel 24 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft 
recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager 
onderwijs, afgeleverd door de directie.  

Artikel 25 

Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook niet bij 
verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 

Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis  

Artikel 26 

§ 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 
§ 2 Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan 

vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide, indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 
1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of 

ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 
2. de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de 

directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat het 
toch onderwijs mag volgen;  

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 
tien kilometer. 

§ 3 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ,synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek aanvraagformulier. Bij de aanvraag 
voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld: 
1. dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval; 
2. de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 
3. dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag volgen. 
Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de 
verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 6 maanden 
zal duren. 

§ 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 
van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken het synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beiden . 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie 
van beiden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

§ 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld 
van een medisch attest, indienen bij de directeur. 

 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden 
en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 

§ 6 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie 
van beide de school hervatten, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn 
wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden aangevraagd volgens de 
procedure beschreven in §3, 2e en 3e punt. 

§ 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 
Hoofdstuk 11: Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad  

Artikel 27 

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 
1° de ouders; 
2° het personeel; 
3° de lokale gemeenschap 

Artikel 28 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het moet 
gaan over ten minste drie ouders. 
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen 
en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. 

Artikel 29 
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De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
er om vragen. 
Hoofdstuk 12: Leerlingengegevens en privacy 

Artikel 30 

Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, 
waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat 
de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch 
publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet in een 
recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het college van burgemeester en 
schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt de 
toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 

Artikel 31 

Meedelen van leerlingengegevens aan derden 

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of 
reglementaire bepaling. 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 

1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingenspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 

Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden van 
de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten. 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe 

school doorgegeven worden. 

Artikel 32 

Afbeeldingen van personen 

Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van 
leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd. 
Hoofdstuk 13: Algemeen rookverbod 

Artikel 33 

Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. 
Het is verboden te roken tijdens de extra-murosactiviteiten. 
Bij overtreding van deze bepaling  

- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit 
schoolreglement; 

- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten. 
Hoofdstuk 14: Slotbepaling 

Artikel 34 

Meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen in de schoolbrochure/ afsprakennota van de school. 
Deze afspraken maken integraal deel uit van het schoolreglement. 
Je vindt er: 

 Organisatorische afspraken 

 Schoolverandering 

 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

 Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

 CLB 

 Zorg op school 

 Toedienen van medicatie 

 Grensoverschrijdend gedrag - integriteit van de leerling 

 Jaarkalender 
 

29. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen huishoudelijk reglement schoolraad 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat hij in het dossier gelezen heeft, dat wanneer een overleg niet 
plaats vindt binnen de termijn, dit volgens afspraak een week daarna plaatsvindt. Als dit buiten de minimum 
termijn is, wordt dit overleg beschouwd als te hebben plaatsgevonden.  
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-Schepen van onderwijs, de heer Jo Neirynck, zegt dat het raadslid er gerust mag op zijn dat men twee maal 
per jaar samenkomt. Er is een wettelijke verplichting en een wettelijke samenstelling. Als men niet voldoet 
aan de wettelijke samenstelling, heeft men een week de tijd om samen te komen. Als er dan opnieuw geen 
voldoende aanwezigheid is, dan wordt de vergadering beschouwd alsof ze statutair doorgegaan is. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 april 2013 waarbij het huishoudelijk reglement van de 
nieuwe schoolraad van de scholengemeenschap 'Stedelijk Basisonderwijs Waregem' werd vastgesteld; 
Overwegende dat een aantal wijzigingen noodzakelijk zijn zoals de afschaffing van de verplichte 
adviesbevoegdheid en de uitbreiding van de overlegbevoegdheid van de schoolraad (artikel 16 § 1 
bevoegdheden en bevoegdheidsmateries), de afschaffing van de verplichte overeenkomst tussen het 
schoolbestuur, de directeurs en de schoolraad over procedureregels voor het uitoefenen van de 
participatierechten op school (artikel 16 § 1 bevoegdheden en bevoegdheidsmateries), de afschaffing van de 
bemiddelingscommissie en bemiddelingsprocedure tijdens het besluitvormingsproces van de schoolraad 
(artikel 18 geschillen); 
Gelet op het verslag van de vergadering van de schoolraad van 16 juni 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het huishoudelijk reglement (in bijlage) van de schoolraad van de scholengemeenschap 'Stedelijk 

Basisonderwijs Waregem' wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het bestaande huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 april 2013, wordt 

opgeheven. 
 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 
Bijlage: Huishoudelijk reglement van de schoolraad binnen de scholen van de scholengemeenschap 
“stedelijk basisonderwijs Waregem” 
HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD 
Artikel 1 
In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen: 

- de ouders; 
- het personeel; 
- de lokale gemeenschap. 

Bij de vernieuwing bedraagt het aantal mandaten vijf per geleding. 
Artikel 2 
De leden namens de ouders en het personeel worden rechtstreeks aangeduid vanuit de deelraden. 
De geleding van de lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd conform dit huishoudelijk reglement. 
Artikel 3 
Minstens één directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende 
stem. 
Artikel 4 
Op verzoek van de schoolraad kan de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde de vergaderingen van de 
schoolraad met raadgevende stem bijwonen. 
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN ONVERENIGBAARHEDEN 
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Artikel 5 
ALGEMEEN 
Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn: 
- het pedagogisch project formeel onderschrijven; 
- men kan slechts één geleding vertegenwoordigen; 
- geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad, of oudervereniging van een basisschool van een ander net.  
Artikel 6 
OUDERS 
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging ouders: 
- ouder (voogd, pleegvoogd) zijn van minstens één regelmatig ingeschreven leerling; 
- aangeduid door de deelraad; 
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de scholengemeenschap; 
- geen personeelslid zijn van een onderwijsinstelling van de scholengemeenschap. 
PERSONEEL 
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging personeel: 
- gesubsidieerd personeelslid zijn van de scholengemeenschap; 
- aangeduid door de deelraad. 
LOKALE GEMEENSCHAP 
Specifieke voorwaarden vertegenwoordiging lokale gemeenschap: 
- voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuele titel of namens een organisatie of 

vereniging zoals vermeld in artikel 12; 
- bij consensus door de andere leden van de schoolraad worden verkozen; 
- meerderjarig zijn; 
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de scholengemeenschap. 
HOOFDSTUK 3: DUUR VAN HET MANDAAT 
Artikel 7 
De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap 
is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar. 
Artikel 8 
Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid: 
- niet opnieuw wordt aangeduid vanuit de geleding; 
- niet langer ouder, voogd of pleegvoogd is van een regelmatig ingeschreven leerling; 
- geen gesubsidieerd personeelslid meer is van de scholengemeenschap 
- ontslag neemt; 
- het pedagogisch project van de scholengemeenschap niet langer onderschrijft; 
- in een toestand van onverenigbaarheid komt zoals bepaald in de artikelen 5 en 6. 
HOOFDSTUK 4: PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN HET MANDAAT 
Artikel 9 
Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid, dan wordt 
dit voleindigd door een plaatsvervanger van dezelfde school, aangeduid door de deelraad. 
Deze persoon beëindigt het mandaat van de voorganger. 
Artikel 10 
Indien een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe kandidaat 
gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie. 
HOOFDSTUK 5: COOPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE GEMEENSCHAP 
Artikel 11 
Vertegenwoordigers worden onverwijld bij consensus gecoöpteerd door de nieuw samengestelde schoolraad  

 Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de 
school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak 
van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school.  

 De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school en helpt bij het 
uitbouwen van samenwerkingsverbanden op tal van domeinen, zoals de afstemming en voorbereiding op 
het beroepsleven, het gebruik van sportinfrastructuur, het gebruik van de schoolgebouwen voor 
buitenschoolse kinderopvang. 

Artikel 12 

 Elk lid kan ten individuele titel of namens een organisatie/vereniging kandidaten voordragen gelijk aan 
het aantal beschikbare mandaten per geleding. 

 De voordracht gebeurt schriftelijk aan de voorzitter ten laatste tien werkdagen voor de samenkomst van 
de schoolraad. 

HOOFDSTUK 6: PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD 
Artikel 13 
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DE VOORZITTER 
De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan. De voorzitter kan buiten de leden van de raad worden 
aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is. De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen 
als voorzitter worden aangeduid. 
De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, indien geen consensus kan worden bereikt, bij gewone 
meerderheid. 
Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap: 

 lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur of ouderwerking van een basisschool van een ander net; 

 vrijwillig ontslag als voorzitter 

 is de voorzitter effectief lid van de schoolraad dan zijn artikelen 8 en 9 ook van toepassing. 
Bij onvoorzienbare afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad duidt de raad een 
voorzitter aan onder de aanwezige leden. 
Specifieke taken van de voorzitter: 

 nodigt de leden schriftelijk uit. 

 stelt de dagorde op. 

 leidt de debatten en handhaaft de orde in de vergadering. 

 opent en sluit de vergadering.  

 staat (in samenwerking met de secretaris) in voor het opzoeken en verzamelen van de nodige 
documenten ter voorbereiding van de respectievelijke agendapunten. 

 richt de vraag om informatie aan het schoolbestuur. 

 leidt de beraadslagingen. 

 meldt de adviezen en standpunten via het secretariaat van de schoolraad aan het schoolbestuur. 
Artikel 14 
SECRETARIAAT 
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad. 
De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus of bij gewone meerderheid. 
Bij afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangeduid. 
Specifieke taken van de secretaris: 

 stelt de notulen van de vergadering op en maakt het verslag binnen de tien werkdagen over aan de leden 
van de schoolraad. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

 staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad. De 
briefwisseling uitgaande van de schoolraad wordt altijd ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 beheert het archief van de schoolraad. 
De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het 
schoolbestuur. 
Artikel 15 
ALGEMENE WERKAFSPRAKEN 

1.2. § 1 WIJZE VAN BIJEENROEPING 
De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging (ook e-mail) 
met vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten 
worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst 
overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid. 

1.3. § 2 
Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van samenkomst worden na overleg binnen de raad vastgelegd. Er 
wordt niet vergaderd tijdens de lesuren. 

1.4. § 3 
De voorzitter roept de schoolraad bijeen op schriftelijk verzoek van ten minste twee geledingen, uiterlijk 
tien werkdagen na het verzoek. 

1.5. § 4 DE AGENDA 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen ten laatste vijf werkdagen voor de vergadering 
schriftelijk een punt aan de agenda toevoegen. 
De uitnodiging en de agenda worden ter informatie overgemaakt aan: 

- de leden van de schoolraad; 
- de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde; 
- de directeurs; 

1.6. § 5 STANDPUNTBEPALING 
De schoolraad kan slechts rechtsgeldig overleggen als de gewone meerderheid van de leden aanwezig is. 
Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe 
vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen. 
Het overleg leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen.  
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Wanneer een overleg niet plaatsvindt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die ingaat de dag 
nadat een geplande beslissing voor overleg wordt voorgelegd, wordt het overleg geacht te hebben 
plaatsgevonden. 

1.7. § 6 MEDEDELING VAN DE VERSLAGEN VAN DE SCHOOLRAAD 
Het goedgekeurde verslag, met daarin de adviezen en standpunten van de schoolraad, wordt binnen de vijf 
werkdagen volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan: 

- de leden van de schoolraad; 
- het schoolbestuur; 
- de directeurs; 

Artikel 16 § 1 
BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES 
De schoolraad heeft: 
OVERLEGBEVOEGDHEID 
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad 
voor, als dat betrekking heeft op :  
1° de bepaling van het profiel van de directeur;  
2° het studieaanbod;  
3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;  
4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;  
5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;  
6° het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;  
7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen :  

a) het schoolreglement;  
b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;  
c) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het centrum 
voor leerlingenbegeleiding;  

8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en c), van 
de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten;  
9° de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;  
10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met 
inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;  
11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten 
van een schooldoorlichting;  
Facultatief advies 
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden opgesomd in artikel 16 § 1. Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen de 
30 kalenderdagen een met redenen omkleed antwoord. 
RECHT OP INLICHTINGEN 
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad 
een algemeen informatierecht. 
Artikel 16 § 2 
De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de 
arbeidsvoorwaarden waarover het lokaal comité (het ABOC) zich uitspreekt. 
Artikel 16 § 3 
De schoolraad is niet bevoegd om individuele personeelsdossiers te behandelen. 
Artikel 17 
COMMUNICATIE EN INFORMATIE 
De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- en 
informatieplicht over hun activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden 
uitoefent. 
Artikel 18 
KLACHTEN 
Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de 
besluitvormingsprocedures kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende worden 
ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. 
Het contactadres van de CZB is het volgende: 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
AGODI 
t.a.v. Marleen Broucke 
Kamer 1c 24 
Koning Albert II-laan 15 
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1210 Brussel 
Tel: 02 533 65 56 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@ond.vlaanderen.be 
Artikel 19 
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg met 
de schoolraad. 
 

30. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijziging samenstelling schoolraad met ingang van 1 
september 2016 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 april 2013 waarbij de samenstelling van de nieuwe 
schoolraad werd vastgesteld; 
Overwegende dat er vanaf 1 september 2016 een aantal wijzigingen gebeuren bij de directies binnen het 
basisonderwijs door het pensioen van twee directeurs; 
Overwegende dat de huidige voorzitter van de schoolraad, Frank Dewaele, hierdoor halftijds vervangend 
directeur wordt in de stedelijke basisschool Guido Gezelle (cf. beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen van 21 januari 2016); 
Overwegende dat de functie van directeur echter onverenigbaar is met de functie van voorzitter van de 
schoolraad; 
Overwegende dat in de vergadering van de schoolraad van 16 juni 2016 Sylvère Deprez, gecoöpteerd lid van 
de schoolraad, bij consensus aangeduid werd als voorzitter van de schoolraad vanaf 1 september 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: De wijziging van de samenstelling van de schoolraad wordt goedgekeurd: Sylvère Deprez, 

gecoöpteerd lid van de schoolraad, wordt aangeduid als voorzitter van de schoolraad met ingang 
van 1 september 2016. 

 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

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

31. goedkeuren oprichting EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem + goedkeuren statuten 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat de tarieven, de dranktarieven, het aanbod, de service niet 
voor alle OC‟s gelijk zijn. Het is misschien nu de gelegenheid om alle reglementen gelijk te stellen. 
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, begrijpt de bekommernis. We willen ons nu in eerste 
instantie conformeren met de wetgeving. Men mag niet vergeten dat er beroep gedaan wordt op talrijke 
vrijwilligers in de OC‟s. We vinden dit zeer belangrijk. Het is een verhaal in twee richtingen. We willen gaan 
naar een betere dienstverlening van het verenigingsleven dat gebruik maakt van de OC‟s, maar we willen 
ook de vrijwilligers erbij. Hij begrijpt de bekommernis van raadslid Kasmi en stelt dat het de bedoeling is 
dat er geleidelijk aan afspraken gemaakt worden om wat meer op dezelfde manier te werken. Er zullen 
altijd verschillen zijn, want er is ook verschil in aanbod (bv. oppervlakte).  
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat de verschillen te groot zijn nu en dat het goed zou zijn om met 
al die vrijwilligers samen te zitten. 

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@ond.vlaanderen.be
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- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat het inderdaad goed is om op regelmatige basis 
samen te zitten met de vrijwilligers om zo te komen tot goede beslissingen. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
Overwegende dat de stedelijke ontmoetingscentra een taak van gemeentelijk belang uitoefenen; 
Overwegende dat het aangewezen is deze taak van gemeentelijk belang te laten uitvoeren door een 
verzelfstandigd agentschap; 
Gelet op de bespreking van de motiveringsnota en de ontwerpstatuten in het schepencollege van 5 maart 
2015 en 4 mei 2016; 
Overwegende dat in de motiveringsnota de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging worden 
afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de 
vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden; 
Overwegende dat de huidige werking van de stedelijke ontmoetingscentra het meest aanleunt bij de werking 
van een extern verzelfstandigd agentschap (EVA), type vzw; 
Overwegende dat de werking van EVA-vzw‟s van de stad best op een gelijkaardige manier gebeurt; 
Gelet op de statuten van de EVA-vzw Cultuurcentrum De Schakel en de EVA-vzw Sportbeheer Waregem, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013; 
Gelet op het positief advies van de cultuurraad van 23 mei 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  De motiveringsnota voor de oprichting van de EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem, zoals in 

bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd; 
Art. 2:  De oprichting van de EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem wordt goedgekeurd; 
Art. 3:  De ontwerpstatuten van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem zoals in bijlage worden 

goedgekeurd; 
Art. 4:  Deze beslissing heeft uitwerking na goedkeuring door de toezichthoudende overheid. 
 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
 

Bijlage: motiveringsnota 
1. INLEIDEND 
Algemeen 
De Stad Waregem telt negen ontmoetingscentra (OC) die allen op één uitzondering na de vorm hebben van 
een feitelijke vereniging van vrijwilligers en die volkomen zelfstandig van elkaar en territoriaal opereren. De 
keuze voor aparte feitelijke beheersorganen is historisch gegroeid en berust op ruime betrokkenheid van en 
voeling met het verenigingsleven uit de buurt. 
Het doel van het OC bestaat in het beheer van de door de stad ter beschikking gestelde gebouwen en 
infrastructuur en in het toekennen van het gebruik van de zalen aan de bewoners, organisaties en, in het 
algemeen, aan het verenigingsleven van de betrokken wijk. In sommige gevallen wordt verhuur toegestaan 
voor privé-doeleinden. 
De OC‟s functioneren voor het overgrote deel op basis van vrijwilligers. In geïsoleerde gevallen verleent een 
lid van het stadspersoneel zijn diensten voor boekingen/reservaties en wordt door de stadsdienst een 
beperkte poetsopdracht uitgevoerd. 
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De stad stelt de gebouwen en infrastructuur kosteloos ter beschikking om het via het vrijwillig 
beheerscomité te laten gebruiken door diverse bewoners, organisaties en verenigingen. Financieel staat de 
stad in voor het bekostigen van het eigenaarsonderhoud (incl. keuringskosten), energiekosten, kosten Sabam 
en Billijke Vergoeding. De stad vraagt geen doorstorting van de ontvangen gelden, maar wel transparantie 
nopens de besteding ervan. 
Teneinde de werking van de OC‟s te uniformiseren en de transparantie van het (financieel) beheer te 
bevorderen organiseert de stad sinds 2007 twee maal per jaar een bijeenkomst van de OC beheerders en 
werd in 2011 met elk OC beheerscomité een door het College van Burgemeester en Schepenen 
geformaliseerde beheersovereenkomst gesloten. Deze beheersovereenkomst bevat volgende kernelementen: 

- de beheergroep dient te bestaan uit gebruikers/verenigingen van het OC met aanduiding van 
vrijwilligers voor het dagelijks beheer. De beheergroep komt tenminste eenmaal per jaar samen in 
een algemene vergadering tijdens dewelke verslag wordt uitgebracht over het dagelijks beheer, de 
rekeningen van het afgelopen dienstjaar en het ontwerp van begroting van het volgende dienstjaar 
worden goedgekeurd; 

- een huishoudelijk reglement dient te voorzien in een tariefbeleid, de voorwaarden voor het gebruik 
van de zalen en de wettelijke verplichtingen van de gebruiker; 

- het verslag van de jaarlijkse vergadering inclusief rekeningen en begroting evenals het 
huishoudelijke reglement worden overgemaakt aan de stad; 

- de omvang van de verzekerings- en onderhoudsplicht van de beheergroep. 
Elk OC is aldus ook financieel autonoom. Deze autonomie uit zich eveneens in de vrijheid van besteding van 
de gegenereerde inkomsten (uit verhuur).  
Nood aan een nieuwe structuur 
Ten gevolge van gewijzigde regelgeving en de aansprakelijkheidsrisico‟s die gepaard gaan met een feitelijke 
vereniging, is er nood aan een nieuwe structuur. De beheerscomités zoals ze vandaag bestaan zijn allen 
feitelijke verenigingen, zonder juridisch statuut. Ze beschikken niet over rechtspersoonlijkheid. Dit geeft tot 
gevolg:  

- Een feitelijke vereniging kan, juridisch gezien, zelf geen bezittingen hebben, noch roerende, noch 
onroerende goederen. Wanneer er bezittingen zijn, worden deze beschouwd als eigendom van alle 
leden. De leden zijn als het ware mede-eigenaars. De gewone regels van BTW en personenbelasting 
zijn van toepassing. 
Wat de rechten betreft van de leden, wordt bepaald dat de leden afstand doen van de rechten op de 
goederen ten voordele van het gemeenschappelijk doel. 

- De leden kunnen slechts handelingen namens de vereniging afsluiten met toestemming van alle 
andere leden. Dit is vaak niet praktisch. 

- Een feitelijke vereniging bezit geen eigen verantwoordelijkheid. 
o De leden zijn met hun volledig persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de schulden van de 

vereniging. Vermits de vereniging juridisch niet bestaat, kunnen de schuldeisers de 
vereniging zelf niet aanspreken of in een later stadium dagvaarden. 

o De leden/vrijwilligers kunnen ook burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. 
- Er bestaat geen specifieke wetgeving ivm de feitelijke verenigingen. Het gemeen recht is van 

toepassing. Er zijn bijgevolg geen verplichte formaliteiten, maar gelet op het voorgaande, is het wel 
belangrijk om afspraken vast te leggen.  

Daarnaast is er nood aan meer gemeenschappelijk beheer (aankoopbeleid, agendabeheer,…). De OC‟s 
opereren volledig zelfstandig van elkaar. Een gedeelde groepsaankoop voor meubilair geïnitieerd vanuit de 
stad werd positief onthaald door de lokale beheerscomités. Vanuit de hoek van het gebruikersveld wordt dan 
weer de nood gesignaleerd aan meer gecentraliseerd agendabeheer, met uniforme gebruiksreglementen voor 
alle OC‟s.  
Deze vaststellingen hebben ertoe geleid dat er nood is aan een nieuwe structuur geconformeerd aan het 
Gemeentedecreet. Hierbij geniet een groepering van de bestaande lokale beheerscomités (feitelijke 
verenigingen) tot één overkoepelende vzw m.n. een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) de meeste 
voorkeur. Het oprichten en functioneren van negen zelfstandige vzw‟s daarentegen die voldoen aan de 
specifieke vereisten van artikelen 245 e.v. van het Gemeentedecreet (oa. samenstelling van de algemene 
vergadering en de raad van bestuur) is vanuit praktisch oogpunt moeilijk te realiseren en bovendien niet 
functioneel.  
Overeenkomstig artikel 245, §2 van het Gemeentedecreet moet de gemeenteraad beslissen over de 
oprichting in of de deelname aan een EVA-vzw. Daarvoor moet zij zich baseren op het door het college van 
burgemeester en schepenen opgestelde verslag waaruit blijkt dat: 

- de voor- en nadelen ten aanzien van de externe verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm worden 
afgewogen; 

- het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente, noch binnen een AGB dezelfde 
voordelen als van een EVA-vzw in privaatrechtelijke vorm kan bieden. 
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2. TAKEN VAN GEMEENTELIJK BELANG  
Binnen het stadsbestuur van Waregem is ervoor gekozen om over te gaan tot een overkoepelende structuur 
voor de ontmoetingscentra en deze te conformeren aan het Gemeentedecreet. 
De Vlaamse decreetgever heeft in artikel 225, § 3 van het Gemeentedecreet richtlijnen opgenomen die 
gemeenten moeten helpen bepalen of er al dan niet sprake is van verzelfstandiging. Deze bepalingen stellen 
dat een persoon vermoed wordt te zijn belast met taken van gemeentelijk belang, indien hij aan één of 
meerdere volgende voorwaarden voldoet: 

- één of meer van zijn organen bestaat voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden of leden 
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie of de leden van de 
organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen; 

- de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten 
in één of meer van de organen; 

- de financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het gemeentebudget. 
In casu dient te worden vastgesteld dat de inbreng van de stad in het beleid betreffende het beheer van de 
OC‟s de volgende is: terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuur, eigenaarsonderhoud, 
energiekosten, Sabam kosten en een Billijke Vergoeding. Men kan aldus vaststellen dat de OC‟s als feitelijke 
vereniging de facto maar kunnen opereren dankzij de (financiële) inbreng van de stad die bijna integraal de 
kosten van het OC op zich neemt. De stad vraagt geen doorstorting van de ontvangen gelden en genereert 
dus geen inkomsten. Het lijkt ons bijgevolg een moeilijke onderneming het vermoeden dat de feitelijke 
verenigingen werden belast met een taak van algemeen belang te weerleggen. 

3. MOTIVERING 
Zoals voorzien in artikel 245, §2 Gemeentedecreet wordt hierna een afweging gemaakt van de voor- en 
nadelen van de oprichting van een vzw-structuur als EVA-vzw met inbegrip van de motivering dat het 
beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of binnen de rechtsvorm van een autonoom 
gemeentebedrijf niet dezelfde voordelen kan bieden. 

3.1. Beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de stad (IVA) biedt niet dezelfde voordelen 
Het intern verzelfstandigd agentschap is een dienst zonder rechtspersoonlijkheid die door de gemeente 
wordt belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang (in casu het beheer van een OC) en 
die beschikt over operationele autonomie. Een IVA situeert zich dus binnen de rechtspersoon van de stad, 
en functioneert als een zelfstandige stadsdienst.  
Nadeel voor de oprichting van een vzw bestaat erin dat er een zekere beperking van het „rechtstreekse‟ 
politieke zeggenschap van de gemeenteraad en het college optreedt, wanneer dit wordt vergeleken met 
een vorm van interne verzelfstandiging of het beheer binnen de gemeentelijke diensten. 
Tegenover dit nadeel staan er evenwel tal van voordelen die de vorm van een vzw als rechtsvorm voor 
Ontmoetingscentra Waregem kunnen motiveren: 

3.1.1. Lidmaatschap – betrokkenheid 
Een IVA heeft, in tegenstelling tot een EVA-vzw, geen eigen bestuursorganen waarin het middenveld 
vertegenwoordigd is. Er wordt immers geen aparte rechtspersoon opgericht en het beheer vindt plaats 
binnen de rechtspersoon van de gemeente. De betrokkenheid van de verenigingen en de vrijwilligers, 
als fundamentele stuwkracht achter de OC‟s is dus integraal afwezig.   
Het belangrijkste voordeel bestaat aldus uit de betrokkenheid van lokale socio-culturele actoren bij de 
rechtsvorm van een vzw, zoals verenigingsleven, betrokken inwoners,… hetgeen voor de stad Waregem 
een grote prioriteit is. De motivatie en het gevoel van participatie voor het maatschappelijk draagvlak 
betrokken bij de sociaal-culturele sector is onmiskenbaar groter bij de rechtsvorm van een vzw waar 
men „in eigen persoon‟ lid van is, dan bij de werking van een gewone stadsdienst. Via de statuten kan 
men zorgen dat er een sterke vertegenwoordiging van de lokale bevolking en de sociaal-culturele sector 
is in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Dit zal zorgen voor een grote betrokkenheid van 
het middenveld, voor de nodige autonomie en voor de onafhankelijkheid bij de uitvoering van de taken. 
Om de betrokkenheid voldoende groot te behouden kan best gekozen worden voor een EVA onder 
privaatrechterlijke vorm (EVAP).  
3.1.2. Financieel criterium 
Eigen vermogen, reserveopbouw en bestedingen 
Een IVA is aan dezelfde budgettaire regels onderworpen als de stad. Het budget en de jaarrekening van 
het IVA worden geconsolideerd met het budget en de jaarrekening van de stad. In tegenstelling tot een 
EVA-vzw kan een IVA nooit een eigen vermogen hebben. Dit maakt het ook onmogelijk om vrij over die 
inkomsten te beschikken en die bijvoorbeeld autonoom te herinvesteren in de eigen werking. Ook kan er 
niet zelf aan reserveopbouw worden gedaan, aangezien het IVA niet de bevoegdheid heeft om autonoom 
het budget te wijzigen. 
Binnen de werking van een OC is het ontegensprekelijk een voordeel en een incentive ook te kunnen 
instaan voor de algemene besteding van de inkomsten. Met een extern verzelfstandigde entiteit kan 
worden afgesproken dat de inkomsten (eventueel binnen bepaalde grenzen) in elke entiteit zelf kunnen 
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blijven, en dus kunnen worden aangewend voor de werking. Bovendien is er hiermee ook de 
mogelijkheid om een reserve op te bouwen voor bepaalde investeringen of grote aankopen. Het is een 
belangrijke beloning en motiverende factor voor de bestuurders van de EVA-vzw als bepaalde 
gegenereerde middelen binnen de organisatie kunnen herbesteed worden in de eigen werking. 
Door extern te verzelfstandigen wordt het mogelijk om meer te responsabiliseren, ook voor de 
inkomstenzijde. Wie goed op de inkomsten let, beschikt dan immers over bijkomende middelen, die 
kunnen worden ingezet in het kader van het na te streven doel.  
Verbintenissen en betalingsverkeer 
Binnen een IVA worden alle verbintenissen tot stand gebracht door de verantwoordelijke van het IVA 
volgens de gemeentelijke procedures en binnen het budgethouderschap aan hem gedelegeerd.  Ook de 
betalingsbevoegdheid op de aan het IVA verbonden rekening berust enkel en alleen bij die 
verantwoordelijke. 
Binnen een EVA-vzw gebeuren dezelfde verantwoordelijkheden door de dagelijkse bestuurder(s) en de 
penningmeester of zijn gevolmachtigde(n), mogelijks zelfs per entiteit. 
Op dit vlak is de EVA-vzw dus de werkvorm die het best rekening kan houden met de 
gemeenschappelijke aspecten van de individuele OC-werkingen, zonder het karakter van elk OC 
afzonderlijk aan te tasten.   
Autonomie aankopen 
Een EVA kan voor zover de statuten/het oprichtingsbesluit en de samenwerkingsovereenkomst/ 
beheersovereenkomst dit niet expliciet verbieden een volledige autonomie krijgen in het 
aankoopbeleid.  
Een IVA daarentegen dient het aankoopbeleid en –procedures van de stad te volgen.  Prijsvragen die 
door de stad gebeuren, dienen ook door het IVA gevolgd te worden.  De beslissing tot aankoop wordt 
wel genomen binnen het budgethouderschap van de verantwoordelijke van het IVA. 
De autonomie is zeker voor EVA-bestuurders een voordeel, gezien ook binnen een afsprakennota, per 
entiteit kan georganiseerd en gehandeld worden.  Bovendien kan, in geval dit opportuun lijkt, ook 
geprofiteerd worden van de mogelijke voordelen van een globale prijsvraag door de stad georganiseerd.    
De aankoopautonomie laat het EVA dus toe een evenwicht te vinden tussen een gunstig aankoopbeleid 
en een heel flexibele en snelle oplossinggerichte OC-werking.  Een IVA maakt dergelijke aanpak 
nagenoeg onmogelijk. 
3.1.3. Marktgericht criterium 

De werking van een vzw is minder formalistisch dan de werking binnen de rechtspersoonlijkheid van de 
stad. Het besluitvormingsproces binnen een vzw is directer, waardoor men sneller en daadkrachtiger kan 
optreden en minder gebonden is aan een lang en formeel besluitvormingsproces als binnen de stad het 
geval is. Dit draagt bij tot een grotere dynamiek en flexibiliteit en geeft de ruimte om sneller op te 
treden, wat belangrijk is met private partners. Op die manier staat men ook een stuk dichter bij de 
klant. 
Tariefbeleid inzake zaalverhuur kan aan een IVA toegekend worden, hoewel dit bediscussieerbaar is 
aangezien het in dit geval juridisch gezien om retributies gaat (en dus bevoegdheid van de gemeenteraad 
is). Aanpassingen aan tarieven, toekennen van kortingen, etc. vergen een flexibele werkvorm, de snelle 
werkwijze bij een vzw is hierbij dan ook van belang. 
3.1.4.   Ervaringscriterium 
Waregem heeft een jarenlange traditie van verzelfstandigde entiteiten op haar grondgebied, m.n. de 
vzw Cultuurcentrum De Schakel en vzw Sportbeheer Waregem. Recentelijk werden deze vzw‟s 
omgevormd tot EVA-vzw‟s (conform het Gemeentedecreet). De ervaringen met deze vorm van 
verzelfstandiging zijn steeds positief geweest. 

3.2. Beheer binnen een autonoom gemeentebedrijf (AGB) biedt niet dezelfde voordelen 
3.2.1. Geen lidmaatschap 
Een autonoom gemeentebedrijf is een publiekrechtelijke rechtspersoon „sui generis‟, waarin de 
gemeente bij wijze van spreken de enige aandeelhouder is. Private (rechts)personen kunnen geen lid 
zijn van de algemene vergadering van een autonoom gemeentebedrijf, maar enkel van de raad van 
bestuur. 
Het Gemeentedecreet bevat bovendien striktere imperatieve bepalingen voor de raad van bestuur van 
een autonoom gemeentebedrijf in vergelijking met de verplichting opgelegd voor de samenstelling van 
de raad van bestuur van een EVA-vzw. Artikel 236, §2 van het Gemeentedecreet luidt immers als volgt: 

“Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal 
gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de 
leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.   
Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht 
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde 
vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
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vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de 
leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de 
groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. (…)” 

Het voorgaande staat in schril contrast met de EVA-vzw, waar er een rechtstreekse afvaardiging door 
het “middenveld” kan gebeuren. In een vzw kunnen private personen lid zijn, hetgeen de betrokkenheid 
en de motivatie vergroot.  
Hoewel de vertegenwoordigers van de politiek niet over een mandaat als gemeenteraadslid moeten 
beschikken om in de raad van bestuur te zetelen, is het toch moeilijk om nog een beduidende inbreng 
van de strekkingen mogelijk te maken. Immers, de leden van de raad van bestuur zijn beperkt tot 12. In 
deze 12 leden dient er een politieke vertegenwoordiging te zitten: de leden worden allen benoemd door 
de gemeenteraad, elke fractie moet één lid kunnen voordragen en de fracties die vertegenwoordigd zijn 
in het college van burgemeester en schepenen moeten minstens de helft van de leden kunnen 
voordragen. Voor Waregem zou dat in de huidige politieke constellatie betekenen dat er bijna geen 
ruimte is voor vertegenwoordigers van de strekkingen. Het stadsbestuur moet het systeem Imperiali met 
voorafname toepassen om een gegarandeerde vertegenwoordiging te hebben van elke fractie en 
bovendien de meerderheid te hebben als meerderheid. Dat betekent heel concreet dat 11 leden (6 
meerderheid en 5 oppositie) reeds afgevaardigd worden uit de gemeenteraad en er nog slechts 1 plaats 
over is voor een gebruiker, waar het stadsbestuur net veel belang aan hecht. Er wordt terecht de vraag 
gesteld of er nog een redelijke aanwezigheid kan worden gewaarborgd van het middenveld. 
Bij een vzw is er bovendien geen beperking op het aantal leden of bestuurders, tenzij de statutaire 
beperking. 
3.2.2. De keuze voor een beheer volgens de Cultuurformule 9b 
In de zogenaamde “cultuurpactsectoren” (cultuur, jeugd, sport) dient de overheid voor de 
samenstelling van de beheers- of bestuursorganen voor de culturele infrastructuren, instellingen en 
diensten te opteren voor één van de vormen van de vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 9 van 
het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.  
In casu wordt de formule 9b verkozen (de zogenaamde medebeheersformule) waarbij de politiek en de 
vertegenwoordigers van gebruikers en strekkingen evenredig vertegenwoordigd zijn. Deze formule is 
moeilijk haalbaar binnen een AGB vanwege de stringente bepalingen mbt de samenstelling van de raad 
van bestuur. Een EVAP biedt hiervoor wel een geschikte structuur.  
Artikel 9b voorziet het volgende medebeheerssysteem voor cultuurpactinstellingen: 

“b) de vereniging van afgevaardigden van de betrokken overheid of overheden met de 
vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen. In dat geval moeten de regels inzake 
vertegenwoordiging het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in acht nemen wat de 
afgevaardigden van de overheden betreft, en de bepalingen van artikel 3 van deze wet wat de 
gebruikers en de strekkingen betreft.” 

De keuze voor deze beheersformule kan het best gebeuren in de vorm van een vzw. Bij de vzw 
Ontmoetingscentra Waregem is immers een ruime vertegenwoordiging van gebruikers en strekkingen 
gegarandeerd. 
Hierdoor is de beheersvorm van een vzw te verkiezen boven een autonoom gemeentebedrijf. Immers, 
de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf is te beperkt in omvang. Een evenwichtige 
vertegenwoordiging van het aantal strekkingen is immers eerder moeilijk binnen een autonoom 
gemeentebedrijf. Het middenveld kan immers geen rechtstreekse voordracht doen, maar dient steeds 
te passeren via de gemeenteraad. Daarenboven moet rekening gehouden worden met het beperkt 
aantal mandaten dat overblijft nadat de politieke fracties hun mandaten hebben opgeëist. 
3.2.3. Financieel criterium 
Een autonoom gemeentebedrijf biedt op vlak van eigen vermogen, reserveopbouw en bestedingen 
nagenoeg dezelfde mogelijkheden als een EVA-vzw, maar de politieke vertegenwoordiging en 
gebondenheid is maximaal bij een AGB, waardoor het beslissingsrecht niet meer bij de bestuurders-
vrijwilligers ligt. 
Binnen een EVA-vzw gebeuren de verantwoordelijkheden inzake verbintenissen en betalingsverkeer door 
de dagelijkse bestuurder(s) en de penningmeester of zijn gevolmachtigde(n), mogelijks zelfs per 
entiteit. Dit laatste aspect is binnen een AGB iets moeilijker te regelen. 
CONCLUSIE 

Hierbij kan tot een afweging van het nadeel en de voordelen worden gekomen.  
Het nadeel van het verlies van een zekere vorm van „directe‟ politieke zeggenschap kan voldoende 
ondervangen worden: 

- Het Gemeentedecreet bevat op zich reeds een aantal bepalingen die ervoor zorgen dat de 
beleidsorganen een belangrijke inbreng blijven hebben. Zo beschikt de stad Waregem steeds over een 
meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en draagt de gemeente steeds de meerderheid 
voor van de leden van de raad van bestuur. De vertegenwoordigers van de gemeente worden door de 
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gemeenteraad uit zijn leden gekozen en dienen in de algemene vergadering te handelen overeenkomstig 
de instructies van de gemeenteraad. 

- Een duidelijke taakomschrijving en doelstelling van het extern verzelfstandigd agentschap is van 
fundamenteel belang. Bovendien is het extern verzelfstandigd agentschap belast met beleidsuitvoerende 
taken van gemeentelijk belang. De beleidsbepaling blijft steeds bij de beleidsorganen van de gemeente. 

- De gemeenteraad en de vzw dienen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin minstens de in 
art. 247 Gemeentedecreet bepaalde zaken (o.m. de aanwending van de aan het agentschap ter 
beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur, de wijze waarop de 
vereniging zal voorzien in een systeem van interne controle) geregeld worden. Art. 227, tweede lid 
Gemeentedecreet legt bovendien op dat in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van 
de gemeenteraad een evaluatieverslag wordt voorgelegd over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst sedert de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van 
de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen de drie maanden uitspreekt. 

De voordelen wegen duidelijk op tegenover dit nadeel. Uit het voorgaande komt duidelijk naar voor dat het 
beheer van de Ontmoetingscentra Waregem binnen de rechtspersoonlijkheid van de stad Waregem niet 
dezelfde voordelen kan bieden als het beheer binnen de rechtsvorm van een vzw. Bovendien is duidelijk 
aangetoond dat het beheer binnen de rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de voordelen 
heeft die wel bestaan binnen de rechtsvorm van een vzw. 
Op basis van de afweging van de voor- en nadelen zoals opgenomen in dit motiveringsverslag wordt gekozen 
voor de oprichting van een EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem in privaatrechtelijke vorm.  
4. VERDERE STAPPEN 
Samen met dit document worden aan de gemeenteraad tevens de statuten voorgelegd, waarin het 
maatschappelijk doel aansluitend op onderhavig verslag als volgt wordt gedefinieerd: 
De EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde 
beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang conform de beleidsdoelstellingen bepaald door de stad 
met name: 

- de uitbating en het beheer van de aan de vereniging toevertrouwde ontmoetingscentra, eigendom van de 
stad Waregem, waarbij gemeenschapsvorming maximaal wordt gefaciliteerd. De vereniging heeft hierbij 
speciale aandacht voor de initiatieven van het verenigingsleven uit de buurt en wijkwerking. 
De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks  betrekking hebben op haar doel of van 
aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen. Zij mag onder andere alle roerende en onroerende 
goederen verwerven, huren, verhuren, personeel aanwerven, overeenkomsten sluiten, fondsen 
inzamelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. 

De oprichting van een EVA-vzw is onderworpen aan bijzonder toezicht. Na die goedkeuring moet de 
samenwerkingsovereenkomst aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarna ze ook definitief 
kan worden goedgekeurd in de algemene vergadering van de EVA-vzw. 

 
Bijlage 2: statuten 
Titel I: Naam, zetel, doel, duur 
Artikel 1 Naam 
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam „Ontmoetingscentra Waregem‟, hierna genoemd „de 
vereniging‟. De vereniging functioneert als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet. 
Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam 
vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden „vereniging zonder winstgevend doel‟ of 
„vzw‟ 
Artikel 2 Zetel 
§1. De vereniging heeft haar zetel in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, Ontmoetingscentra Waregem, 
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wetgeving worden neergelegd in 
het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voormeld gerechtelijk arrondissement. 
§2. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen de 
stad en de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen. 
Artikel 3 Doel 
§1. De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van 
gemeentelijk belang conform de beleidsdoelstellingen bepaald door de stad met name: 

- de uitbating en het beheer van de aan de vereniging toevertrouwde ontmoetingscentra, eigendom van de 
stad Waregem, waarbij gemeenschapsvorming maximaal wordt gefaciliteerd. De vereniging heeft hierbij 
speciale aandacht voor de initiatieven van het verenigingsleven uit de buurt en wijkwerking  

Het doel van de vereniging wordt nagestreefd met uitsluiting van ieder winstbejag, en met inachtneming van 
de geldende wetten en decreten. 
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§2. De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van 
aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.  
§3. In dit kader kan de stad Waregem aan de vzw middelen, infrastructuur of, mits de terzake geldende 
rechtspositieregeling nageleefd wordt, personeel ter beschikking stellen of overdragen conform het 
gemeentedecreet. 
Artikel 4 Samenwerkingsovereenkomst 
§1. De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de stad Waregem. Hiertoe 
wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Waregem en de vereniging, waarin de 
onderlinge rechten en plichten worden bepaald, voor een periode die uiterlijk twaalf maanden na de 
volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt. 
§2. De bepalingen van de onderlinge rechten en plichten in de samenwerkingsovereenkomst houden 
minimaal de aangelegenheden opgenomen in art. 247 van het gemeentedecreet in.  
§3. Als binnen die periode geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de 
bestaande overeenkomst verlengd tot een nieuwe overeenkomst in werking treedt. 
Artikel 5 Duur 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Titel II - leden 
Artikel 6 Categorieën 
De vereniging bestaat uit volgende leden, stemgerechtigde: 

- Categorie A : de stad Waregem, vertegenwoordigd door de schepen onder wiens bevoegdheid 
ontmoetingscentra ressorteert. De vertegenwoordiger van de stad Waregem handelt overeenkomstig de 
instructies van de gemeenteraad. 

- Categorie B : tien (10) leden die de politieke strekkingen vertegenwoordigen en die zetelen in de 
gemeenteraad.  
De leden van de vereniging die behoren tot categorie B worden voorgedragen en afgevaardigd door de 
fracties in de gemeenteraad. 
Voor de berekening van het aantal vertegenwoordigers per fractie wordt het aantal zetels in de 
gemeenteraad van iedere fractie achtereenvolgens gedeeld door 2, 3, 4, 5, 6, 7, enzovoort en worden 
de quotiënten gerangschikt in de volgorde van belangrijkheid, tot er voor alle fracties samen tien 
quotiënten worden bereikt. 
De verdeling over de fracties gebeurt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te kennen als haar aantal 
gemeenteraadszetels quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte 
quotiënt. Als een zetel met evenveel recht aan verscheidene fracties toekomt, wordt hij toegekend aan 
de fractie met het hoogste stemcijfer en, bij gelijkheid van de stemcijfers, aan de kandidaat die de 
jongste in jaren is.  
Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt 
elke fractie een vertegenwoordiging in de algemene vergadering. Indien de gewaarborgde 
vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden 
van de algemene vergadering voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de 
groep van de door de fracties voorgedragen bestuurders.  

- Categorie C : tien (10) leden die de lokale werkgroepen vertegenwoordigen. 
De leden van de vereniging die behoren tot categorie C worden voorgedragen en afgevaardigd door de 
lokale werkgroepen. De negen lokale werkgroepen vaardigen elk één (1) lid af. Eén (1) lid wordt 
bijkomend afgevaardigd door de cultuurraad. 

Ten hoogste twee derde (2/3) van de leden van de algemene vergadering is van hetzelfde geslacht. 
Artikel 7 Plichten 
§1. Ieder lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap, alle bepalingen en 
verplichtingen die in de statuten vervat zijn. 
§2. Het aanvaarden van de statuten impliceert ook het aanvaarden van de door de algemene vergadering 
goedgekeurde reglementen. 
§3. De leden van de vereniging zijn er toe verplicht de belangen van de vereniging en haar organen niet te 
schaden. 
Artikel 8 Voorwaarden 
§1. De algemene vergadering stelt de ledenlijst vast. 
§2. Kunnen alleen lid zijn van de vereniging uit hoofde van categorie B en C zij die geen personeelslid 
(halftijds of voltijds, contractueel of statutair) zijn van de vzw.  
Artikel 9 Geldelijke bijdrage en financieel voordeel 
Van de leden kan geen geldelijke bijdrage worden gevorderd. Zij kunnen evenmin rechtstreeks of 
onrechtstreeks financieel voordeel halen uit hun lidmaatschap. 
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Artikel 10 Verlies, duur en ontslag 
§1. De hoedanigheid van lid van categorie B en C  van de algemene vergadering wordt beëindigd: 

- indien op voorstel van de fractie of de lokale gemeenschap waaruit hij/zij als kandidaat is voorgesteld, 
een ander lid wordt aangeduid; 

- wanneer de fractie/lokale gemeenschap overgaat tot een hernieuwing van de leden van categorie B 
respectievelijk C in de loop van de eerste zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad; 

- bij vrijwillige uittreding van het lid, dat schriftelijk aan de voorzitter wordt meegedeeld; 

- door ontslag van het lid, dat schriftelijk aan de voorzitter wordt meegedeeld; 

- door overlijden of rechtsonbekwaamheid; 

- door uitsluiting, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 12, tweede lid, van de vzw-
wetgeving; 

- wanneer de voorwaarden gesteld in artikel 9 § 2 niet meer vervuld zijn. 
In geval van vrijwillige uittreding blijven de leden in functie tot hun vervangers zijn aangeduid. 
§2. Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De lidmaatschappen die 
worden toegekend bij de oprichting van de vereniging, lopen tot ten laatste zes maanden na de installatie 
van een nieuwe gemeenteraad. De leden blijven evenwel in functie totdat zij worden vervangen of 
bevestigd. 
§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, om de redenen vermeld onder §1, wordt zo 
spoedig mogelijk in de opvolging voorzien.  
§4. Ieder lid kan op elk ogenblik ontslag nemen door de voorzitter daarvan schriftelijk in kennis te stellen. 
§5. Degene die, om het even om welke reden, zijn hoedanigheid van lid van de vereniging verliest, noch zijn 
erfgenamen, kunnen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging. 
§6. Het mandaat van vertegenwoordiger van de gemeente, lid categorie A, eindigt door: 

- het einde van het politiek mandaat als lid van het college van burgemeester en schepenen in de 
gemeenteraad; 

- de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 
Artikel 11 Uitsluiting en schorsing 
§1. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken bij geheime 
stemming met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De algemene 
vergadering dient de beslissing tot uitsluiting materieel en formeel te motiveren. 
§2. De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben 
gemaakt, tijdelijk schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. 
Artikel 12 Ledenlijst 
De raad van bestuur houdt een ledenlijst bij ingedeeld volgens de categorieën A, B en C waaronder telkens 
de namen van de leden worden vermeld. Deze lijst ligt steeds ter inzage van belanghebbenden in de 
maatschappelijke zetel. 
 
Titel III – De algemene vergadering 
Artikel 13 Samenstelling en mandatering 
§1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.  
§2. Indien de vertegenwoordiger van het lid behorend tot categorie A verhinderd is om aanwezig te zijn, kan 
deze laatste een gemeenteraadslid van categorie B schriftelijk mandateren om in zijn naam deel te nemen 
aan de beraadslagingen en de stemmingen. 
§3. Indien een lid behorend tot de categorie B of C verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene 
vergadering, kan het een ander lid van respectievelijk de categorie B of C schriftelijk mandateren om in zijn 
naam deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen. Elk stemgerechtigd lid van de categorie B of 
C kan slechts drager zijn van één volmacht van een lid behorend tot dezelfde categorie.   
Artikel 14 Bevoegdheden 
De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Zij is bevoegd op het gebied van: 

- de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van de wijziging ervan; 

- de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement;  

- het bepalen van de personeelsformatie;  

- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 
bezoldiging wordt toegekend; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
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- de ontbinding van de vereniging; 

- de definitieve aanvaarding van leden; 

- de uitsluiting van leden; 

- de benoeming van vereffenaars bij ontbinding; 

- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Waregem conform art. 247 van het 
gemeentedecreet; 

- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
Artikel 15 Bijeenroeping in vergadering 
§1. De leden worden tenminste tweemaal per jaar bijeengeroepen in een gewone algemene vergadering. De 
eerste gewone algemene vergadering vindt plaats uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het 
boekjaar. Op deze vergadering worden onder meer de rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst en de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd. De goedkeuring van de 
rekeningen geldt als ontheffing van de raad van bestuur. De tweede gewone algemene vergadering vindt 
plaats gedurende de laatste zes maanden van het jaar t.g.v. opmaak van de begroting van het volgend jaar. 
§2. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de 
wet of de statuten of wanneer ten minste twee bestuurders of één vijfde van de leden het vraagt binnen de 
maand na het indienen van het verzoek bij de raad van bestuur. 
Artikel 16 Uitnodiging en agenda 
§1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen bij gewone brief of per e-mail, ondertekend 
door de voorzitter in naam van de raad van bestuur, en die minstens acht dagen vóór de vergadering wordt 
gestuurd. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de algemene vergadering. De 
vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn. 
§2. In elk geval dient de vergadering te worden georganiseerd op een ogenblik dat de gemeenteraad van de 
stad Waregem nog vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering  de agenda kan goedkeuren en de te 
bespreken punten kan behandelen in de gemeenteraad. 
Artikel 17  
Het lid van categorie A of zijn gemandateerde handelt overeenkomstig de instructies hem gegeven door de 
gemeenteraad. 
Artikel 18 Quorum, stemmen per categorie, beslissingsmeerderheid en geheime stemming 
§1. Voor de vergaderingen moet de helft (1/2) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder 
minstens de vertegenwoordiger van de stad Waregem, wil de vergadering geldig kunnen beslissen. 
§2. De stad Waregem beschikt in totaal over éénentwintig (21) stemmen.  
§3. De tien (10) leden van categorie B beschikken elk over één (1) stem in het totaal aldus over tien (10) 
stemmen. 
De tien (10) leden van categorie C beschikken elk over één (1) stem in het totaal aldus over tien (10) 
stemmen. 
§4. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. In geval 
van staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
§5. De algemene vergadering beslist bij geheime stemming: 

- over de benoeming en afzetting van personen die een mandaat uitoefenen binnen de vereniging; 

- over de definitieve aanvaarding van leden; 

- over de uitsluiting van leden. 
Artikel 19 Statutenwijziging 
§1. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee 
derde (2/3) van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
§2. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde (2/3) van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en 
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met dien verstande dat minstens de 
stad moet vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de 
eerste vergadering worden gehouden. 
§3. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
§4. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging 
is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Artikel 20 Tweede bijeenroeping bij afwezigheid vereiste quorum 
Indien de algemene vergadering niet geldig kan beslissen conform artikel 19 eerste paragraaf, moet de 
vergadering binnen de maand, ten vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering, terug opnieuw 
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samengeroepen worden met dezelfde punten op de agenda. Deze vergadering kan beslissen ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat minstens de stad vertegenwoordigd 
moet zijn. 
Artikel 21 Voorzitterschap 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens 
afwezigheid, door de ondervoorzitter. Zijn beiden afwezig, dan zit de oudste in jaren van de aanwezige 
bestuurders de vergadering voor. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan. 
Artikel 22 Notulen en secretaris 
§1. Van elke bijeenkomst van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld door de secretaris en 
opgenomen in een register ad hoc. Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en aan elk lid van de 
algemene vergadering toegezonden per brief of per mail. 
§2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter en de secretaris of twee 
bestuurders ondertekenen uittreksels uit de verslagen of afschriften ervan. 
§3. De volgende algemene vergadering keurt deze notulen goed. 
 
Titel IV – De raad van bestuur 
Artikel 23 Samenstelling, duur van het mandaat en onverenigbaarheid  
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering voor 
een termijn van zes jaar. 
§2. De raad van bestuur bestaat uit negentien (19) leden. Zij hebben de hoedanigheid van lid van de 
algemene vergadering. 
De (9) mandaten toekomend aan categorie B worden voorgedragen en afgevaardigd door de gemeenteraad 
van de stad Waregem: 
Voor de berekening van het aantal vertegenwoordigers per fractie in de raad van bestuur wordt het aantal 
zetels in de gemeenteraad van iedere fractie achtereenvolgens gedeeld door 2, 3, 4, 5, 6, 7, enzovoort en 
worden de quotiënten gerangschikt in de volgorde van belangrijkheid, tot er voor alle fracties samen negen 
quotiënten worden bereikt. 
De verdeling over de fracties gebeurt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te kennen als haar aantal 
gemeenteraadszetels quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt. 
Als een zetel met evenveel recht aan verscheidene fracties toekomt, wordt hij toegekend aan de fractie met 
het hoogste stemcijfer en, bij gelijkheid van de stemcijfers, aan de kandidaat die de jongste in jaren is.  
Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke 
fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel 
afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van 
burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, 
wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van de door de fracties voorgedragen 
bestuurders. 
De (9) mandaten toekomend aan categorie C bestaan uitsluitend uit afgevaardigden van de lokale 
werkgroepen, zonder afvaardiging van de cultuurraad. 
Ten hoogste twee derde (2/3) van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 
§3. De schepen van de stad Waregem, bevoegd voor ontmoetingscentra is van rechtswege lid van de raad van 
bestuur. Hij/zij heeft stemrecht.  
§4. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar. 
§5. De bestuurders waarvan het mandaat verstreken is, oefenen indien mogelijk, hun functie uit tot op het 
ogenblik dat in hun vervanging voorzien is of hun mandaat hernieuwd is. 
§6. De raad van bestuur handelt als college dwz. alle beslissingen worden gezamenlijk, in college, genomen. 
§7. De personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde 
beleidsdomeinen als de vzw en waarin de vzw niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een 
bestuurs- of controleorgaan van die personen kunnen niet worden voorgedragen als bestuurder. 
Artikel 24 Benoeming 
§1. De benoeming gebeurt bij geheime stemming, bij gewone meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen tenzij anders bepaald door de gemeenteraad voor wat betreft de kandidaten 
van categorie B.  
§2.  Het gewoon aanwezigheidsquorum (1/2) is vereist.   
§3. De oproepingsbrief voor de algemene vergadering, die de aanstelling van één of meer bestuurders op 
haar agenda heeft, vermeldt het aantal bestuursmandaten dat toekomt aan iedere fractie binnen categorie B 
of het aantal bestuursmandaten dat toekomt aan de lokale werkgroepen binnen categorie C.  
§4. De voorzitter: 

- kondigt de stemming aan en geeft uitleg over de te volgen werkwijze; 

- duidt, naast de secretaris, uit elk der twee lijsten een lid als stemopnemer aan; 
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- ziet samen met de stemopnemers de geschreven volmachten na, telt de stemgerechtigde aanwezige of 
vertegenwoordigde leden en laat de stembiljetten uitreiken; 

- laat de naam schrappen van het lid of de leden die zich geen kandidaat wensen te stellen; 

- vraagt ieder lid om, enkel in de deellijst van de fractie waartoe het behoort (zie par. 4), door middel 
van een kruisje voor de naam, evenveel personen aan te duiden als er per deellijst mandaten te begeven 
zijn, zoniet is de stem ongeldig; 

- vraagt de stemopnemers de stembiljetten opnieuw te verzamelen en telt met de stemopnemers het 
aantal opgehaalde biljetten. Het bekomen getal mag dat van de stemgerechtigde aanwezige en 
vertegenwoordigde leden niet overtreffen; 

- geeft per biljet kennis van de uitgebrachte stemmen; deze worden door de stemopnemers genoteerd; 

- vraagt de stemopnemers het totaal te maken van de door ieder kandidaat behaalde stemmen en deze 
totalen in iedere deellijst te rangschikken in afnemende orde; 

- maakt de lijst bekend van de verkozen bestuurders. Van iedere deellijst zijn, in voornoemde rangorde, 
zoveel bestuurders verkozen als er voor die deellijst mandaten te begeven zijn. 

§5. Bij staking van stemmen tussen twee kandidaten van dezelfde categorie die voldoende stemmen 
behaalden om voor het laatste mandaat binnen die categorie in aanmerking te komen, herneemt de 
voorzitter de procedure voor een verkiezing tussen die twee kandidaten. Blijft er staking van stemmen, dan 
wordt het mandaat aan de jongste van de twee kandidaten toevertrouwd. 
Bij staking van stemmen tussen meer dan twee kandidaten van dezelfde categorie wordt er overgegaan tot 
zoveel opeenvolgende stembeurten als nodig om het aantal kandidaten tot maximum twee terug te brengen. 
Vervolgens wordt de procedure die voorzien is in bovenstaande alinea gevolgd. 
§6. De secretaris stelt in het verslag een protocol op van de verkiezingen dat ondertekend wordt door de 
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de twee stemopnemers. Hierna worden, voor het sluiten van 
de vergadering, de stembiljetten vernietigd. 
Artikel 25 Einde mandaat 
§1. Het mandaat van bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, herroeping, uitsluiting, verlies van 
lidmaatschap van de vereniging of door het feit dat de mandataris in de onmogelijkheid verkeert zijn 
mandaat uit te oefenen. Deze onmogelijkheid wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
§2. Elke bestuurder aangesteld om een tussentijds mandaat uit te oefenen, is slechts voor de overblijvende 
duur van dat mandaat, benoemd. 
§3. Het mandaat van bestuurder eindigt op de nieuw samengestelde algemene vergadering na de installatie 
van een nieuwe gemeenteraad en uiterlijk zes maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
Artikel 26 Mandatering 
§1. In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijk mandaat geven aan een andere bestuurder 
van dezelfde categorie als deze vermeld in artikel 24 §2 om in zijn plaats deel te nemen aan de 
beraadslagingen en de stemmingen. Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht. 
§2. De bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen. 
Artikel 27 Voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris 
§1. De functie van voorzitter is voorbehouden voor de schepen die ontmoetingscentra onder zijn 
bevoegdheid heeft (categorie A). De raad van bestuur kiest onder zijn leden bij geheime stemming een 
ondervoorzitter. De functie van ondervoorzitter is voorbehouden voor een lid voorgedragen door de lokale 
gemeenschap (categorie C). 
§2. De ondervoorzitter beschikt over alle machten en bevoegdheden wanneer de voorzitter afwezig is of in 
de onmogelijkheid is zijn functie uit te oefenen. 
§3. Behalve als een directeur wordt aangesteld, is de stedelijke ambtenaar belast met de algemene 
coördinatie van de ontmoetingscentra van rechtswege secretaris van de raad van bestuur. De secretaris 
heeft geen stemrecht. 
§4. De stedelijke ambtenaar belast met het financieel beheer van de ontmoetingscentra is van rechtswege 
penningmeester van de raad van bestuur, zonder stemrecht. 
Artikel 28 Bevoegdheden 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw.  
Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking 
van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene 
vergadering. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk 
overdragen aan een of meer van zijn leden. De raad van bestuur kan delegatie verlenen aan afgevaardigden 
van de negen lokale werkgroepen voor het stellen van de handelingen in het kader van het beheer van het 
plaatselijke OC dat onder hem/haar ressorteert. 
De raad van bestuur heeft in het bijzonder de volgende opdracht: 

- het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging; 

- het goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende middelen;  
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- de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle 
gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen; het optreden in alle rechtsgedingen, tegen of 
door de vzw gevoerd; de autonome beslissing over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen; de 
geldige verbinding van de vereniging bij het afsluiten van overeenkomsten; 

- het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen; 

- het betalen van lonen, het innen en toewijzen van toelagen; 

- de controle van de activiteiten; 

- het opstellen van een ontwerp van huishoudelijk reglement; 
Tenzij anders in de statuten of de wet bepaald, worden deze bevoegdheden collegiaal uitgeoefend. 
Artikel 29 Handtekeningsbevoegdheid 
Voor rechtshandelingen, akten, notulen, briefwisseling, is de vereniging gebonden door de handtekeningen 
van de voorzitter en de secretaris. Is één van beiden verhinderd, dan kan een lid van het dagelijks beheer 
medeondertekenen.  
Artikel 30 Bijeenroeping in vergadering, uitnodiging, voorzitterschap 
§1. De raad van bestuur vergadert minstens twee maal per jaar en telkens het belang van de vzw dit vereist. 
§2. De oproepingsbrief wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris na overleg met de voorzitter. 
Is de voorzitter verhinderd, dan wordt er voorafgaand overlegd met de ondervoorzitter of, zo deze laatste 
ook verhinderd is, met twee bestuurders. 
De uitnodigingen bevatten datum, tijdstip en plaats en worden ten minste vijf dagen voor de bijeenkomst, 
per brief of per mail verstuurd naar de leden van de raad van bestuur. De agenda en de te bespreken 
documenten worden bij de uitnodiging gevoegd. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid wordt die 
termijn herleid tot twee dagen vóór de bijeenkomst. 
De agenda wordt opgesteld door de voorzitter. 
§3. Een buitengewone vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen als ten minste twee 
bestuurders daarom verzoeken met aanduiding van de te bespreken punten binnen de maand na het indienen 
van een gemotiveerd verzoek daartoe bij de voorzitter. 
§4 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien deze afwezig is of zich in de onmogelijkheid 
bevindt zijn functie uit te voeren, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.  
Zijn beiden afwezig of verhinderd, dan zit de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders de vergadering 
voor. 
Artikel 31 Quorum en beslissingsmeerderheid 
§1. Ten minste de helft van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen. Indien dit quorum niet bereikt wordt, zullen de leden per brief of per mail uitgenodigd 
worden voor een nieuwe bijeenkomst binnen de eerstvolgende veertien dagen. Dan beslist de raad op 
geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. 
§2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen is het voorstel aangenomen behalve bij verkiezing van de ondervoorzitter. 
§3. Bij staking van stemmen tussen twee kandidaten herneemt de voorzitter de procedure voor een 
verkiezing tussen die twee kandidaten. Blijft er staking van stemmen, dan wordt het ambt toevertrouwd aan 
de kandidaat die de jongste in leeftijd is.  
§4. Bij staking van stemmen tussen méér dan twee kandidaten wordt overgegaan tot zoveel opeenvolgende 
stembeurten als nodig om het aantal kandidaten tot maximum twee terug te brengen. Vervolgens wordt de 
procedure gevolgd die voorzien is in het vorige lid. 
Artikel 32 Tegenstrijdig belang 
Voor een bestuurder met tegenstrijdig belang als vermeld in artikel 27 van het gemeentedecreet is het 
verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming.  
Artikel 33 Notulen en secretaris 
§1. Van elke bijeenkomst van de raad van bestuur wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een register 
ad hoc. 
§2. Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en aan de leden van de raad van bestuur bezorgd per 
mail of per post. 
§3. Deze verslagen worden goedgekeurd tijdens de volgende vergadering. 
§4. Indien door de vzw een directeur werd aangesteld, is deze ambtshalve secretaris van de raad van 
bestuur. Is die niet voorzien in het personeelskader of is die afwezig, dan wordt hij/zij vervangen door een 
plaatsvervanger ad hoc aangeduid bij beslissing van de raad van bestuur.  
Artikel 34 Bezoldiging 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 
Artikel 35 Einde mandaat, ontslag en afzetting 
§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt: 

- bij overlijden; 

- bij afzetting door de algemene vergadering; 
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- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur; 

- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 
§2. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
§3. Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering een nieuwe bestuurder, die het 
mandaat van zijn voorganger voltooit. 
De bestuurders waarvan het mandaat verstrijkt, blijven in functie tot op het ogenblik dat in hun vervanging 
is voorzien. 
 
Titel V – Dagelijks bestuur, directeur en commissaris 
Artikel 36 Samenstelling 
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks beheer, zijn 
bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur. Dit is de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en 
de penningmeester. 
Artikel 37 Bevoegdheid en vertegenwoordiging 
§1. Tot het dagelijks beheer worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om 
de normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij 
wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet 
vereisen of niet wenselijk maken. 
§2. De vzw wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. 
§3. De duur van deze bevoegdheidsdelegatie kan niet langer zijn dan zes jaar en de raad van bestuur kan die 
delegatie ten allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. 
§4. De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit. 
Artikel 38 Einde mandaat, ontslag en afzetting 
§1. Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. 
§2. Elke dagelijkse bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. 
§3. Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt overeenkomstig de bepalingen in art. 36 van 
onderhavige statuten.  
Artikel 39 Directeur  
§1. In geval de personeelsformatie een directeur voorziet, benoemt de raad van bestuur de directeur. De 
directeur is ten opzichte van de vereniging verbonden door een arbeidsovereenkomst. 
§2. De functie van directeur is onverenigbaar met het uitoefenen van een politiek mandaat in Waregem. 
§3. De directeur is ertoe gehouden zijn beroepsactiviteit integraal aan de vereniging te wijden. Het is de 
directeur uitdrukkelijk verboden enige winstgevende activiteit uit te oefenen, al dan niet in dienstverband, 
zelfs door een tussenpersoon, uitgezonderd mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de raad 
van bestuur. 
§ 4. De directeur vervult ambtshalve de functie van secretaris van de algemene vergadering en van de raad 
van bestuur. Hij/zij beschikt slechts over een raadgevende stem. Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen 
door een plaatsvervanger  ad hoc aangeduid bij beslissing van de raad van bestuur. 
Artikel 40 Bevoegdheid directeur 
§1. De directeur voert de beslissingen van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur uit. 
§2. De organisatie van, en het toezicht op de dagelijkse bedrijvigheid in de lokalen van de vereniging vallen 
onder zijn bevoegdheid.  
§3. De directeur is de leidinggevende van het personeel dat aangesteld is binnen de vzw. 
§4. Hij/zij behandelt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en ondertekent namens de vereniging 
alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van de post, vervoerinstanties en dergelijke. 
Artikel 41 Commissaris 
Het toezicht over de financiën van de vereniging wordt opgedragen aan een commissaris met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen ter zake. 
Artikel 42 Verslag en goedkeuring  
§1. De aangestelde commissaris is gerechtigd te allen tijde inzage te nemen van alle boekhoudkundige 
stukken van de vereniging zonder verplaatsing ervan, en een verslag over zijn bevindingen ter zake op te 
stellen. In dit geval dient dit verslag op de zetel van de vereniging ter inzage te worden gehouden van alle 
leden die dat wensen en de besluiten ervan moeten door de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
worden voorgelegd. 
§2. Het verslag dient aan de rekening van het desbetreffende boekjaar te worden gehecht. 
§3. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde inzage krijgen van alle boekhoudkundige stukken 
van de vereniging, zonder verplaatsing ervan. 
 
Titel VI - Boekhouding 
Artikel 43  
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§1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij het einde van elk 
boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar af en maakt hij de balans op. Deze 
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Deze algemene vergadering dient 
plaats te vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. De jaarrekeningen worden ten 
minste twee weken vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden, die op de zetel van de 
vereniging inzage kunnen krijgen van alle stukken waarop deze rekeningen gesteund zijn. 
§2. De raad van bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan de 
algemene vergadering. De algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden voor het 
begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. Het ontwerp van begroting wordt ten minste 
twee weken vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden. 
Titel VII – Ontbinding van de vereniging 
Artikel 44  
§1. De algemene vergadering kan ten allen tijde beslissen de vereniging te ontbinden, met inachtneming van 
de procedure zoals bepaald in de vzw-wetgeving. 
§2. Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad van de stad Waregem. 
Artikel 45  
In geval van ontbinding wordt het netto-actief van de vereniging overgedragen aan de stad Waregem ten 
bate van het cultuurleven en het cultuuraanbod in de stad.  
 
Titel VIII - Eindbepalingen 
Artikel 46  
De regelgeving inzake openbaarheid van bestuur, formele motivering van bestuurshandelingen en 
overheidsopdrachten zijn van toepassing op de werking van de vereniging. 
Artikel 47  
Voor al wat niet in deze statuten is opgenomen, wordt verwezen naar de regelgeving uit de vzw-wetgeving 
en het gemeentedecreet zoals heden in voege. 
 

32. goedkeuren toelagen 

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi,  zegt dat hij in de commissie een vraag gesteld had over de getallen in 
de tabel. Blijkbaar gaat dit over het aantal mensen, maar dit staat niet overal vermeld. Het zou goed zijn 
dat dit overal vermeld wordt. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het budget; 
Overwegende dat er globale kredieten ingeschreven werden voor het toekennen van werkingstoelagen aan 
diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad de initiatieven waardevol genoeg acht om te ondersteunen; 
Gelet op de aanvraag- en verantwoordingsformulieren; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De toelagen 2016 bestemd voor diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende 

verenigingen worden goedgekeurd overeenkomstig onderstaande lijst: 

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Toelage 2016 

6493080/LW/0959 
Toelagen verenigingen 
gepensioneerden Neos Desselgem 189 

333,50 

  Neos Waregem 187 330,50 

  Immer jong 100 200,00 

  Okra Beveren-Leie 326 539,00 

  Okra Desselgem 150 275,00 

  Okra Sint-Eloois-Vijve 117 225,50 

  Okra Waregem 650 1.025,00 

  S-plus Waregem 316 524,00 

  
Vlaamse Actieve 
Senioren Waregem 123 

234,50 

  50 actief Waregem 50 125,00 
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  Gezinsbond GOSA 640 1.010,00 

  Seniorenadviesraad  1.178,00 

6493080/LW/0911 Toelagen instellingen voor 
personen met een handicap 

VZW Groep Ubuntu 430,00 

  VZW Heuvelheem 110,00 

 
 

VZW VEBES Vereniging voor 
blinden en slechtzienden 

560,00 

  M.S. Liga  280,00 

  VZW Victor   210,00 

 
 

VZW Dienstverleningscentrum 
Heilig Hart  

60,00 

 

 

West-Vlaamse 
consultatiebureaus voor 
personen met een handicap 

100,00 

  VZW Sint Amandus 60,00 

  VZW OC Broeder Ebergiste 20,00 

 
 

VZW Thuisbegeleidingsdienst 
Sint-Lievenspoort 

20,00 

 

 

VZW Dienstencentrum 
Mariaheem, Ter Wilgen vestiging 
Ter Wilgen 

40,00 

  Belgische mucovereniging 80,00 

  VZW WAAK 860,00 

  VZW De Vierklaver  0 

  VZW De Stroom 1.000,00 

  VZW De Branding 190,00 

 
 

VZW BC. Spermalie - VZW De 
Kade 

80,00 

  VZW KOC Sint Gregorius 40,00 

  VZW Marienstede 40,00 

  Ons Erf – familievereniging 40,00 

 
 

Netwerk Palliatieve zorg Zuid-
West-Vlaanderen VZW  

450,00 

  VZW Dominiek Savio Instituut 110,00 

  VZW Boks 110,00 

  VZW KOCK De hoge kouter MPI 210,00 

  MPI Ten Dries 20,00 

 
 

Zelfhulpgroep Vlaamse Parkinson 
Liga 

330,00 

  Koester 60,00 

 

 

West-Vlaams Observatie-& 
Therapeutisch centrum Vzw “ De 
Berkjes” 

40,00 

  De Triangel 60,00 

  De Kindervriend 190,00 

  De Haerne club 200,00 

6493080/LW/0911 Toelagen verenigingen 
andersvaliden 

K.V.G. Beveren-leie, 
Desselgem, Ooigem 

400,00 

  K.V.G. Waregem 440,00 

  Recreas 410,00 

6493080/LW/0949 Toelagen kinderwelzijn Kind en Preventie 500,00 

 
 

VZW Thuishulp Reddie Teddy 
consultatiebureaus 

250,00 

6493080/LW/0949 Toelagen thuisverzorging / 
verpleging 

Thuisverzorging in Solidariteit 170,00 

 
 

Thuisverpleging Bond Moyson 
West-Vlaanderen 

220,00 

 
 

VZW Wit-Gele Kruis van West-
Vlaanderen 

1.110,00 
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6493010/VT/0739 Uitzonderlijke culturele 
toelage 

De slimste café van Waregem 500,00 

6493080/LW/0949 Instellingen voor gezinshulp  
Subs aan instell. ten dienste 
van gezinnen 

Familiehulp 1845,00 

 Instellingen voor gezinshulp  
Subs aan instell. ten dienste 
van gezinnen 

Familiezorg West-Vlaanderen 2285,00 

 Instellingen voor gezinshulp  
Subs aan instell. ten dienste 
van gezinnen 

Thuishulp – Bond Moyson 505,00 

 Instellingen voor gezinshulp  
Subs aan instell. ten dienste 
van gezinnen 

Solidariteit voor het gezin 295,00 

 Instellingen voor gezinshulp  
Subs aan instell. ten dienste 
van gezinnen 

Onafhankelijke thuiszorg 
verenigingen VZW 

70,00 

Art. 2: Deze toelagen uit te betalen, mits door de begunstigde een aanvraagformulier en de nodige 
stukken werden ingediend. 

 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
 

33. vaststellen occasionele politieverordening naar aanleiding van het Islamitisch Offerfeest: 

tijdelijk verbod op thuisslachtingen  

- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat hij zich zal onthouden bij de stemming, omdat de Minister een 
beslissing genomen heeft zonder een oplossing aan te bieden. Er zal een sperperiode ingevoerd worden voor 
schapen en lammeren. Hij besluit hieruit dat een varken wel mag geslacht worden in die periode. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat we in een gekke situatie zitten op vandaag. Omwille van de 
ritus mag men niet slachten thuis, omwille van een andere reden zou dit wel mogen. Hij is voor geen van 
beide te vinden. Geen enkel dier zou thuis mogen geslacht worden. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat we die discussie hier niet moeten voeren. Dit is hogere 
wetgeving die we in Waregem niet gaan veranderen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, weet dit wel, maar wil toch het signaal geven dat het een gekke 
situatie is. 
- Schepen van internationale samenwerking, de heer Jo Neirynck, zegt dat een thuisslachting losstaat van 
een levensbeschouwing. Een thuisslachting mag gebeuren. Het speelt geen rol als het over een schaap, lam 
of varken gaat, zolang men voldoet aan de wetgeving van het dierenwelzijn en van de volksgezondheid. In 
het kader van het offerfeest zullen we de onderhandeling aangaan met het slachthuis Verbiest in Izegem, 
zodat er wel onverdoofd kan geslacht worden volgens de ritus. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 11 februari 1988 waarin bepaald wordt dat slachtingen voorgeschreven 
door de ritus van een eredienst enkel mogen worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen 
erkend door de minister van volksgezondheid en milieu; 
Overwegende dat het offerfeest van de moslimgemeenschap vermoedelijk georganiseerd wordt op 11 
september 2016; 
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Overwegende dat het ter bevordering van de rechtszekerheid aangewezen is om tijdens de periode van het 
offerfeest alle thuisslachtingen van schapen en lammeren –ook niet rituele- te verbieden; 
Overwegende dat het ook omwille van de volksgezondheid aangewezen is om thuisslachtingen te verbieden; 
Gelet op de bespreking in de raadscommissie van 28 juni 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 1 
Besluit: 
Art. 1: Elke thuisslachting van schapen en lammeren wordt verboden op 9, 10, 11, 12, 13 september 2016.  
Art. 2: Overtredingen op artikel 1 van deze politieverordening worden bestraft met politiestraffen, voor 

zover door wetten, decreten, besluiten en verordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien. 
Art. 3: Bekendmaking van de politieverordening zal gebeuren conform artikels 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. 
Art. 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de griffie van de Rechtbank van Eerste aanleg te 

Kortrijk, de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk en de korpschef van de lokale politiezone 
Mira. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 1 M'Hamed Kasmi 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

34. vragen 

Er werden 4 vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: blikvangers aan het station van Waregem 

“Recentelijk vernam ik dat enkele buurtbewoners uit de Stationswijk vragende partij zijn om na de werken 
aan de Noorder- en Westerlaan van de Stationswijk een „andere buurt‟ te maken. Terecht vinden zij dat de 
huidige buurt daar teveel uit beton bestaat en hopen zij dat de stad zal medestander zijn om voor en rond 
het station een blitse, groenere en levendige sfeer te creëren. Tevens zeiden enkele van die voortrekkers 
daar dat zij reeds de suggestie aan de stad hebben gedaan met enkele voorbeelden van originele 
straatverlichting en speciale fonteinen waarvan men hoopt dat de stad bereid is om deze suggesties te 
volgen. Het zou inderdaad jammer zijn voor de buurt en voor de dagelijkse duizenden treinreizigers dat 
wanneer de werken aan de Noorderlaan voltooid zijn, dat daar enkel maar een paar betonnen bloembakken 
en asbakken worden voorzien. 
Vragen: 
Wat vindt het stadsbestuur van de gedane suggesties door de buurtbewoners? 
Is de stad bereid om hieraan mee te werken en welk bedrag wil men hier investeren? 
Zal de stad de suggesties van de buurt volgen of zal men eerder de voorstellen van de NMBS volgen?” 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat de stad uiteraard medestander is om van 
deze omgeving een blitse, groenere en levendige omgeving te maken. Van concrete suggesties naar ons toe 
(los van deze die we deze namiddag ontvingen) heb ik geen weet, zegt de schepen. Maar deze zijn uiteraard 
altijd welkom. Ik geef u echter mee dat we meerdere medestanders hebben in dit verhaal. Daarmee bedoel 
ik dat tot op vandaag AWV en de NMBS gedeeltelijk eigenaar zijn van de gronden waarop de geplande 
werken doorgaan. Wij hadden weliswaar inspraak in de opmaak van het project Westerlaan-Noorderlaan 
aangezien dit ganse stuk na uitvoering wordt overgedragen aan de stad. Op vandaag zijn in de plannen voor 
dit stuk Noorderlaan voor het stationsgebouw 19 bomen en 16 zitelementen voorzien. We zijn technisch 
gewrongen met het ondergronds bufferbekken van 60 m op 19 m dat zich rechts van het huidige 
stationsgebouw bevindt. Daarop kan geen groen worden voorzien. Dit blijft wel autovrij wat wel 
mogelijkheden biedt. Laat ons de werken waarvan AWV de opdrachtgever is zijn uitvoering laten en na 
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overdracht kan er geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd. Daar reeds een budget op kleven kan nu nog 
niet aan de orde zijn, besluit de schepen. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 2. vraag raadslid X. Wyckhuyse: oplossing voor de bewoners van de paardenwijk bij 
thuiswedstrijden van Zulte-Waregem 

“Een tijd terug ontvingen de bewoners van de Paardenwijk een schrijven van het stadsbestuur waarin werd 
gemeld dat het brugje over de Gaverbeek wordt afgesloten bij thuiswedstrijden omdat er enkele conflicten 
zijn geweest tussen supporters van Zulte-Waregem en bezoekende supporters.  Daarom moet de lokale 
bevolking een alternatieve route volgen via het rond punt aan „het Leeuwke‟ om naar de thuiswedstrijden 
of om naar het centrum van de stad te gaan. Open VLD vindt dit geen gepaste maatregel. De lokale 
bevolking – tevens de belastingbetalers van onze stad – moeten omwegen maken voor supporters van andere 
ploegen die hier maar 3u per jaar in Waregem zijn.  Bij thuiswedstrijden bij andere ploegen uit eerste 
klasse worden thuissupporters en bezoekende supporters volledig van elkaar gescheiden. 
Er werd een bezoekerstunnel gebouwd in de nieuwe tribune, om de bezoekende supporters via de brug over 
de vijvers, rechtstreeks van en naar de parking aan het jeugdcentrum en naar het bezoekersvak te loodsen 
zonder dat ze de mogelijkheid hebben om thuissupporters tegen te komen. Zowel de voetbalclub, als de 
stad, als de politiediensten moeten dan ook maatregelen nemen om de bezoekende supporters die de brug 
nemen van en naar de afgesloten busparking onder begeleiding over de ring te zetten zodat er geen 
mogelijkheid is om in contact te komen met bezoekende supporters. Zowel de voetbalploeg, de stad en de 
politie kunnen contact nemen met veiligheidscellen van andere ploegen uit eerste klasse die met een veel 
moeilijkere situatie rond hun stadion, er toch in slagen om thuissupporters en bezoekende supporters totaal 
van elkaar te scheiden zodat de lokale bewoners die anders willen ontspannen in het centrum van de stad of 
een thuismatch willen gaan bekijken op 500 m van hun huis, niet de dupe worden en gestimuleerd worden 
om de wagen te nemen in plaats van te voet of met de fiets naar het centrum te trekken.   
Vraag: Welke maatregelen zal de stad samen met de ploeg en de politie ondernemen zodat de bewoners van 
de Paardenwijk vanaf volgend seizoen te voet of met de fiets over het brugje kunnen bij thuiswedstrijden 
van SV Zulte-Waregem?” 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het brugje afgesloten geweest is gedurende de vier 
risicowedstrijden omwille van het feit dat de politie en sv Zulte-Waregem daar een busparkeerhaven 
gecreëerd hebben voor de combiregeling tijdens die risicowedstrijden. Men heeft ondervonden dat als de 
supporters met sjaals en vlaggen door die zone stappen om het brugje over te steken, dat dit werkt als een 
rode lap op een stier. We betreuren dit, maar om problemen te vermijden, wordt het brugje afgesloten 
tijdens risicowedstrijden. We spreken dan over vier of vijf matchen per jaar. Het raadslid spreekt over een 
grote wegomlegging naar ‟t Leeuwke, maar naast Ten Anker is er ook een wegje langs waar men te voet of 
met de fiets de Zuiderlaan kan bereiken. Dit is een ommeweggetje van 200 meter. De burgemeester meent 
dat de supporters dit zeker voor hun veiligheid over hebben. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vindt dat het niet klopt dat de Waregemnaars zich moeten aanpassen 
aan de bezoekende supporters. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we de parking moeten kunnen organiseren voor de bussen 
van de bezoekende supporters.  
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat hij aanwezig was op de match tegen Oostende. We spreken 
dan over max. 2 bussen. Het moet toch mogelijk zijn om die 100 supporters veilig te begeleiden.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit geen risicomatch was. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, geeft een voorbeeld van het stadion van Anderlecht dat midden in het 
centrum ligt en hoe men de scheiding tussen de groepen supporters perfect kan organiseren. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, begrijpt het probleem niet. Er werd een goede communicatie 
gevoerd met de bewoners en de bevolking. Men moet 200 meter omgaan en daarmee zijn alle rellen 
vermeden. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vindt het niet correct dat de Waregemnaars zich moeten aanpassen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, betreurt het ook dat de supporters niet vriendschappelijk met 
elkaar kunnen omgaan, maar de mogelijke confrontaties zijn perfect vermeden op deze manier, met een 
heel kleine ingreep. Veiligheid gaat voor. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 3. vraag raadslid Charka Dewaele: straatbeeld kerk Sint-Eloois-Vijve 

“De site wonen aan de Leie krijgt stilaan vorm. Door de aanleg van een boulevard en groenpleinen, krijgt de 
kerk op het Sint-Elooisplein een prachtige verbinding met de Leie. De kerk krijgt echter niet aan alle kanten 
een mooi uitzicht. Wanneer je vanuit Waregem Sint-Eloois-Vijve binnenrijdt en een blik werpt op de kerk, 
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zie je 2 glascontainers met nu en dan wat afval er rond. Gelukkig wordt dit netjes opgeruimd door Imog 
en/of de stadsarbeiders. Ook vlak voor de kerk op het ceremonieplein staan vaak auto‟s geparkeerd tot net 
voor de trappen van de ingang van de kerk. Dit ondanks de verplaatsbare bordjes met parkeerverbod. 
Vraag 1: Bestaat de mogelijkheid om de glascontainers terug op het parkeerterrein te plaatsen? Dit zoals ze 
vroeger stonden vóór de werken. 
Vraag 2: Bestaat de mogelijkheid om het ceremonieplein in te richten zodat de auto‟s niet meer kunnen 
parkeren tot aan de ingang van de kerk?” 
- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, zegt dat de glascontainers nu op een voorlopige plaats staan. 
Zolang de werken duurden, was dit de beste plaats. De definitieve oplossing zal volgende maand kunnen 
voorgelegd worden. De bedoeling is om ze ondergronds te brengen op een andere plaats. Het bestek is in 
opmaak. In de tussenperiode zullen de huidige bollen ook al naar die plaats verhuisd worden. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat er tot 1 juni 2016 een parkeerverbod met 
een occasionele politieverordening werd goedgekeurd voor het ceremonieplein aan de kerk van Sint-Eloois-
Vijve. Op de verkeerscel van 19 april kwam reeds een negatieve evaluatie. Het parkeerverbod werd 
inderdaad genegeerd en de borden om de haverklap langs de kant gegooid. Op het plein, daar waar er wel 
kan geparkeerd worden tussen de klinknagels, is het wenselijk dat de start van de parkeerstrook beter wordt 
aangegeven. Het plan is er om dit te doen via een mooie grote verplaatsbare bloembak van 1 m x 1 m. Zo 
ontstond de idee om ook voor de kerk nog twee dezelfde bloembakken aan te schaffen met een systeem 
waartussen een ketting kan worden bevestigd. Het plein wordt op die manier verder aangekleed met drie 
mooie, functionele bloembakken.  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 4. vraag raadslid Geert Deroose: Optima 

“Heeft het lokaal bestuur rekeningen, beleggingen of spaarproducten  bij Optima?  
Om welke bedragen gaat het? 
Vanaf wanneer is het lokaal bestuur klant bij Optima en hoe is deze samenwerking tot stand gekomen.” 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens: neen. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

35. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 07/06/16. 
 
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, 
Heidi Vandenbroeke, 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 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 
Afscheidswoord raadslid Heidi Vandenbroeke 
“Geachte voorzitter, geachte collega‟s, geachte pers, geacht publiek, 
Tot voor kort had ik er geen rekening mee gehouden op dit moment een afscheidsrede te moeten houden. 
Graag was ik nog ettelijke jaren doorgegaan met wat ik zo veel jaren geleden tot mijn hobby heb gemaakt. 
Omstandigheden hebben er voor gezorgd dat ik deze beslissing moet nemen. Niet uit opportunisme, maar 
omdat kiezen voor wat brood op de plank brengt, een natuurlijk gegeven is. Ook al is politiek soms hard en 
rauw, altijd heb ik getracht om het menselijke aspect nooit uit het oog te verliezen. Ook en zeker vandaag 
niet. Ik durf mij gerust kwetsbaar opstellen en meegeven dat er heel wat traantjes gevloeid zijn vandaag. 
Politiek was nu eenmaal een deel van mijn leven, ik ben er mee opgegroeid. Ik zal nooit de dag vergeten 
dat mijn vader zich heeft geëngageerd in de politiek. Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Zo content was 
ik dat hij effectief iets zou doen met zijn goede ideeën, zijn inzichten en analyses. Wat ging ik graag met 
hem in discussie. Wat was ik enthousiast om zijn partijsoldaat van het eerste uur te mogen zijn. Zijn 
integriteit en nobel streven zijn tot op vandaag voor mij een voorbeeld. Maar in al die jaren heb ik een 
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gevarieerd en leerrijk parcours kunnen en mogen bewandelen. Ik was zes jaar OCMW-raadslid en 
ondertussen negen jaar gemeenteraadslid. Ik heb veel geleerd en veel meegemaakt en ik heb veel mogen 
ervaren. Ik heb vijanden gemaakt, maar vooral heb ik vriendschappen gesmeed en dit over partijgrenzen 
heen. Ik heb er zelfs een huwelijk aan over gehouden. Dit alles zorgt ervoor dat ik heel dankbaar terugkijk, 
ook al zal er altijd dat kleine ambetante gevoel blijven van “wat als ik toch maar die vier stemmen meer 
had gehad in 2014?”. Ik bedank iedereen in dit halfrond voor de aangename samenwerking, maar weet, ik 
verdwijn niet helemaal. Blijf maar steeds op jullie kiviev want het schijnt dat een vrouw achter de 
schermen veel gevaarlijker is dan een vrouw ervoor. Om af te sluiten, wil ik de mensen bedanken die het al 
die jaren het hardst te verduren kregen. Dank u wel Kris, Margot, Eline en Nathan om mij al die jaren zo 
hard te steunen en in mij te geloven, er te zijn als het leuk was, maar vooral om er te zijn als het niet zo 
leuk was. Ik kan niets beloven, maar voorlopig zal ik wat meer thuis zijn. Al is het om eindelijk aan mijn 
boek te beginnen. Ik denk dat mijn eerste boek zal heten “de intriges achter de schermen binnen het 
Waregems schepencollege”.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, kijkt benieuwd uit naar dit boek en dankt het raadslid voor haar 
constructieve opstelling gedurende zes jaar in de OCMW-raad en negen jaar in de gemeenteraad. De 
voorzitter zegt dat zij het misschien niet altijd eens waren, maar dat ze steeds goed hebben kunnen 
samenwerken. Hij dankt het raadslid namens de voltallige raad en biedt haar een geschenkje aan. 
 


