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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 03 mei 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 
Vic Barbary: Waarnemend secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Guido De Langhe: Secretaris 

 

De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 

 

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

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

M‟HAMED KASMI EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

 
Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 31 mei 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag  7 juni 2016 om 19.00u. 
- Bezoek van Minister-President is verplaatst naar donderdag 2 juni om 08.30u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Guido De Langhe: Secretaris 
 

2. Leiedal: algemene vergadering van 24 mei 2016: goedkeuren agenda met statutenwijziging en 
vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke 
Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; 
Gelet op de statuten van Leiedal; 
Gelet op het schrijven van Leiedal van 19 februari 2016 en van 29 maart 2016 met bijhorende stukken, 
houdende de uitnodiging naar de algemene vergadering van Leiedal op 24 mei 2016; 
Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Verslag over de activiteiten in 2015 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 
1.2. Verslag van de commissaris-revisor 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015 
3. Kwijting van de bestuurders en commissaris-revisor 
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 
5. Statutenwijziging Leiedal 
6. varia; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadslid Marc Vercruysse werd 
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en raadsleden Willy Benoit en Jules Godefroid als respectievelijk 
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eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Waregem voor alle algemene 
vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking van de lijst van exclusiviteiten in het schepencollege van 24 maart 2016 en het 
besluit dat er geen aanpassingen nodig zijn; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met statutenwijziging die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van 

Leiedal op 24 mei 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Marc Vercruysse en zijn 

plaatsvervangers raadsleden Willy Benoit en Jules Godefroid, worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Leiedal te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

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

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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: Peter Desmet: Schepen 
Guido De Langhe: Secretaris 
 

3. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2016 om 18.30u.: goedkeuren agenda 
met statutenwijziging + vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; 
Gelet op de statuten van Psilon (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen); 
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 14 juni 2016 om 18.30u. van 
Psilon met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 11 maart 2016, met volgend 
agendapunt: 
1. Voorstel tot wijziging art. 4, art. 20 en art. 44 van de statuten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Henri Destoop en 
Kathleen Ravelingien werden aangesteld als de effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene 
vergaderingen van Psilon in de huidige legislatuur.  
Gelet op dezelfde zitting van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Jules Godefroid en 
Willy Benoit werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de heer Henri Destoop.  
Gelet op dezelfde zitting van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Charka Dewaele en 
Bart Kindt werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
mevrouw Kathleen Ravelingien; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordigers moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
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voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met statutenwijziging die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon op 14 juni 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Henri Destoop en zijn 

plaatsvervangers raadsleden Jules Godefroid en Willy Benoit, worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Psilon te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 3: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Kathleen Ravelingien en haar 
plaatsvervangers raadsleden Charka Dewaele en Bart Kindt, worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Psilon te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 4: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer Psilon hiervan op de hoogte te brengen. 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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: Peter Desmet: Schepen 
Guido De Langhe: Secretaris 
 

4. Psilon: algemene vergadering van 14 juni 2016 om 18.45u.: goedkeuren agenda + vaststellen 

mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; 
Gelet op de statuten van Psilon (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen); 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op dinsdag 14 juni 2016 om 18.45u. van Psilon met 
bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 29 maart 2016, met volgende agendapunten: 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 
1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015 
3. Kwijting van de bestuurders en commissaris 
4. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Henri Destoop en 
Kathleen Ravelingien werden aangesteld als de effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene 
vergaderingen van Psilon in de huidige legislatuur.  
Gelet op dezelfde zitting van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Jules Godefroid en 
Willy Benoit werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de heer Henri Destoop.  
Gelet op dezelfde zitting van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Charka Dewaele en 
Bart Kindt werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
mevrouw Kathleen Ravelingien; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordigers moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
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tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016 om 

18.45u. wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Henri Destoop en zijn 

plaatsvervangers raadsleden Jules Godefroid en Willy Benoit, worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Psilon te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 3: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Kathleen Ravelingien en haar 
plaatsvervangers raadsleden Charka Dewaele en Bart Kindt, worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Psilon te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 4: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer Psilon hiervan op de hoogte te brengen. 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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: Peter Desmet: Schepen 
Guido De Langhe: Secretaris 
 

5. Imog: algemene vergadering van 17 mei 2016: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare 
gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; 
Gelet op de statuten van Imog; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 17 mei 2016, met 
bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 maart 2016}, met volgende agenda: 
1. Verslag van de raad van bestuur 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2015 
3. Verslag van de commissaris 
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31/12/2015 
5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris 
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 
7. Verlenging mandaat commissaris 
8. Statutaire benoemingen 
9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst 
10.Toelichting activiteiten 2015 
11.Varia – voorleggen financieel beleid. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Hilde Dewever en Jules 
Godefroid werden aangesteld als de effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van 
Imog in de huidige legislatuur.  
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Kathleen 
Ravelingien en Marc Vercruysse werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van mevrouw Hilde Dewever. 
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Willy Benoit en 
Charka Dewaele werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de heer Jules Godefroid; 
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Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van 

Imog op 17 mei 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Hilde Dewever en haar 

plaatsvervangers raadsleden Kathleen Ravelingien en Marc Vercruysse, worden gemandateerd om 
op de algemene vergadering van Imog te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 3: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Jules Godefroid en zijn 
plaatsvervangers raadsleden Willy Benoit en Charka Dewaele, worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Imog te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 4: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale Imog hiervan op de hoogte. 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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: Peter Desmet: Schepen 
Guido De Langhe: Secretaris 
 

6. WVI: algemene vergadering van 26 mei 2016 (om 18.30u.): goedkeuren agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; 
Gelet op de statuten van WVI; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op 26 mei 2016 om 18.30u., met bijhorende 
stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 21 maart 2016, met volgende agenda: 
1. Goedkeuren verslag van de buitengewone algemene vergadering 10 december 2015 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2015 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer Ignace Dereeper 

(Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de heer Jean Marie Bonte (Oostrozebeke), 
de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer Jacques Blanckaert (Alveringem), de heer Patrick Denorme 
(Zonnebeke) 

7. Benoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De Cuyper (Torhout), de her Karl 
De Klerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark) 

8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc Lierman (Knokke-Heist), 
de heer David Vanmoerkercke (Ichtegem), de heer Peter Gelaude (Pittem), mevrouw Bieke Moerman 
(Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark), mevrouw Marie-Anne Verlende (Vleteren). 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2014 waarbij raadslid Willy Benoit wordt aangesteld 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Marc Vercruysse als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van WVI 

op 26 mei 2016 om 18.30u. wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Willy Benoit en zijn plaatsvervanger 

raadslid Marc Vercruysse, worden gemandateerd om op de algemene vergadering van WVI te 
handelen en te beslissen conform dit besluit. 

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

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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: Peter Desmet: Schepen 
Guido De Langhe: Secretaris 
 

7. WVI: buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016 (om 19.00u.): goedkeuren agenda 

met statutenwijziging + vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; 
Gelet op de statuten van WVI; 
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op donderdag 26 mei 2016 om 
19.00u. in het nieuwe Jonkhove te Aartrijke, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven 
op 19 februari 2016 met volgende agenda: 
1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2014 waarbij raadslid Willy Benoit wordt aangesteld 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Marc Vercruysse als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met statutenwijziging die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van WVI 

op 26 mei 2016 wordt goedgekeurd. 
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Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Willy Benoit en zijn plaatsvervanger 
raadslid Marc Vercruysse, worden gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van 
WVI te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

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

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

8. Figga: algemene vergadering van 17 juni 2016: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 
vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; 
Gelet op de statuten van FIGGA; 
Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 31 maart 2016 om 
deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van FIGGA op vrijdag 17 juni 2016; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 17 juni 2016 volgende 
agendapunten bevat: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2015 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadsleden Kathleen Ravelingien en 
Bruno Lahousse werden aangesteld als effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van 
FIGGA in de huidige legislatuur; 
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadsleden Marc Vercruysse en 
Hilde Dewever werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van Kathleen Ravelingien; 
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadsleden Willy Benoit en Bart 
Kindt werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van Bruno 
Lahousse; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van FIGGA dd. 17 juni 

2016 zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Kathleen Ravelingine en haar 

plaatsvervangers raadsleden Marc Vercruysse en Hilde Dewever worden gemandateerd om op de 
algemene vergadering van FIGGA te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 3: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Bruno Lahousse en zijn 
plaatsvervangers raadsleden Willy Benoit en Bart Kindt worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van FIGGA te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
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Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 

 FIGGA, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel 
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

9. W.I.V.: algemene vergadering van 17 mei 2016: goedkeuren agenda 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 17 mei 2016, met bijhorende stukken 
ontvangen per aangetekend schrijven op 4 april 2016, met volgende agenda: 
1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2015 
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris 
5. Benoeming van de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar of tot beëindiging van de 

W.I.V. 
6. Varia 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de 

algemene vergadering van W.I.V. op 17 mei 2016. 
Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de 

hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. 
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

10. W.I.V.: algemene vergadering van 17 mei 2016: aanduiden vertegenwoordigers 

De Raad, 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); 
Gelet op artikel 15 van de statuten van W.I.V. dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling 
van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op 17 mei 2016, met bijhorende stukken 
ontvangen per aangetekend schrijven op 4 april 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 

Uitslag van de stemming: 
- aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 
- aantal opgehaalde stembriefjes:  33 
- geldig uitgebrachte stemmen: 33 (effectief vertegenwoordiger) 
 27 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) 
effectief vertegenwoordiger: Ja 
Marc Vercruysse 23 
Xavier Wyckhuyse 10 
 Nee: 0 
 
plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja 
Bruno Lahousse 26 
 Nee: 1 
Besluit: 
Art. 1: Dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8 te 8791 Waregem en dhr. Bruno Lahousse, 

raadslid, Henri Lebbestraat 45 te 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en 
plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van W.I.V. op 17 mei 2016. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. 

Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. 

 
Uitslag van de stemming: 
- aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 
- aantal opgehaalde stembriefjes:  33 
- geldig uitgebrachte stemmen: 33 (effectief vertegenwoordiger) 
 27 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) 
effectief vertegenwoordiger: Ja 
Marc Vercruysse 23 
Xavier Wyckhuyse 10 
 Nee: 0 
 
plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja 
Bruno Lahousse 26 
 Nee: 1 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

11. beheersovereenkomst n.a.v. de samenvoeging van de financiële diensten van stad en OCMW tot 
een geïntegreerde financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijk financieel 

beheerder 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het overleg tussen het stadsbestuur van Waregem en het OCMW omtrent de 
niet-openverklaring van de betrekking van financieel beheerder n.a.v. de pensionering van de huidige 
financieel beheerder van het OCMW en de terbeschikkingstelling van de financieel beheerder van de stad 
Waregem aan het OCMW van Waregem; 
Gelet op het voorstel omtrent de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van de financieel beheerder van de 
stad Waregem en wijziging van zijn takenpakket conform de afspraken in de beheersovereenkomst; 
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Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005, inzonderheid op de artikelen 248 tot en met 260 inzake het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur van Waregem en het OCMW betreffende een 

gemeenschappelijke financieel beheerder wordt goedgekeurd; 
Art. 2: De heer Geert Coussement, financieel beheerder van de stad Waregem, het OCMW en de stad 

Waregem gaan akkoord met de gedeeltelijke terbeschikkingstelling aan het OCMW van Waregem en 
de daaraan verbonden voorwaarden; 

Art. 3:  Binnen de decretale bepalingen en in onderling overleg wordt een weddesupplement van 15% 
toegekend aan de gemeenschappelijk financieel beheerder;  dit supplement is ten laste van de 
begroting van het OCMW. 

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Bijlage: BEHEERSOVEREENKOMST N.A.V. DE SAMENVOEGING VAN DE FINANCIËLE DIENSIEN VAN STAD 
EN OCMW TOT EEN GEINTEGREERDE FINANCIËLE DIENST O.L.V, EEN GEMEENSCHAPPELIJK 
FINANCIEEL BEHEERDER 
Tussen; 
De Stad Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem 
vertegenwoordigd door burgemeester, Kurt Vanryckeghem en secretaris, Guido De Langhe 
hierna genoemd "Stad", 
en 
OCMW Waregem, Schakelstraat 41, 8790 Waregem 
vertegenwoordigd door voorzitter, Joost Kerckhove en secretaris, Bruno De Backer, 
hierna genoemd "OCMW', 
wordt als volgt overeengekomen: 
1. JURIDISCH KADER 
Het besluit om de financiële diensten van Stad en OCMW samen te voegen tot één geïntegreerde 
ondersteunende dienst kadert juridisch binnen de nieuwe mogelijkheden tot samenwerking die het nieuwe 
Gemeente- en OCMW-decreet hebben gecreëerd. Concreet kiest Waregem ervoor om via een 
beheersovereenkomst te komen tot een volledig geïntegreerde dienst, conform de bepalingen van de artikels 
271 in het Gemeente- en OCMW-decreet : "tussen de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk 
gebruik van elkaars diensten. ln de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de Stad en het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars 
personeelsleden." 
De financieel beheerder van de stad  zal conform art. 76 van het Gemeentedecreet ook belast worden met 
taken van financieel beheerder van het OCMW. 
2. DOELSTELLING VAN DEZE INTEGRATIE 
Stad en OCMW kiezen voor de creatie van een geïntegreerde financiële dienst, omdat de beleidsmakers 
ervan overtuigd zijn dat een integratie voor beide besturen een meerwaarde kan creëren, nl. een 
efficiëntere inzet van de beschikbare mensen en middelen die leidt tot de mogelijkheid om meer te 
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specialiseren, makkelijker de continuïteit van de werking te garanderen en in het algemeen de kwaliteit van 
de werking van de dienst te verhogen zonder de kostenefficiëntie uit het oog te verliezen. 
Die samenwerking zal tot stand komen in 2 stappen: 
Vanaf 1 mei 2016 zal de financieel beheerder van de stad ook de taken van financieel beheerder van het 
OCMW opnemen (in de maand daarvoor is tijd voorzien voor inwerking); 
In principe wordt vanaf die datum de financiële dienst van de stad en die van  het OCMW samengevoegd tot 
één financiële dienst die de werking van beide instellingen moet waarborgen; de activiteiten worden 
omwille van de praktische omstandigheden (hard- en software en ruimte) nog op 2 locaties (stad en OCMW) 
gevoerd; alle personeelsleden van beide diensten zullen samenwerken zonder overdracht van 
werkgeversgezag, allen onder de leiding van de gemeenschappelijke financieel beheerder.  De verschillende 
financiële pakketten van beide instellingen zullen toegankelijk gemaakt worden, onafhankelijk van de plaats 
van uitvoering, maar de richtlijnen van KSZ en het informatieveiligheidsplan respecterend; 
3. WERKINGSMIDDELEN VAN DE FINANCIELE DIENST 
3.1. PERSONEEL 
Elk bestuur blijft de juridische werkgever van de door haar ingebrachte personeelsleden en oefent als enige 
werkgeversgezag over hen uit. De volledige rechtspositieregeling van dat bestuur blijft van toepassing op de 
genoemde personeelsleden Dit houdt onder meer in dat de rechten en plichten, de arbeidsvoorwaarden en 
het salaris met inbegrip van de bijhorende elementen van deze personeelsleden dezelfde blijven. 
Zowel de Stad als het OCMW kunnen wel instructies geven aan de aangeduide personeelsleden. Deze 
instructies beperken zich tot de uitdrukkelijke en gedetailleerde instructies die worden gegeven aan de 
werknemers van de financiële dienst in uitvoering van deze geschreven beheersovereenkomst, bvb. 
expliciete en gedetailleerde instructies over de wijze waarop het overeengekomen werk uitgevoerd moet 
worden. 
De volledige loonkost van de aangeduide personeelsleden wordt verder uitbetaald door hun werkgever. De 
gewone loonkost van de financieel beheerder wordt verder gedragen door het stadsbestuur.  Het 
weddesupplement komt ten laste van het OCMW. 
Alle bijkomende kosten gemaakt uit hoofde van de uitvoering van deze overeenkomst vallen ten laste van 
het bestuur in wiens opdracht de kosten gemaakt worden. Kosten niet gebonden aan één bestuur worden 
fifty-fifty verdeeld onder beide besturen (bvb. IT-verbinding met andere locatie dan stadskantoor). 
Stad en OCMW brengen het Hoog Overlegcomité, bevoegd voor preventie en bescherming op het 
werk,onverwijld op de hoogte van het bestaan van deze beheersovereenkomst. 
3.2. ANDERE 
Daarnaast krijgt de financiële dienst de beschikking over de noodzakelijke 

- budgetten : vermits Stad en OCMW afzonderlijke rechtspersonen blijven, zullen de budgetten van de 
geïntegreerde financiële dienst toch afzonderlijk vermeld en gebudgetteerd blijven in het 
Gemeente- en het OCMW-budget. Dit budget bestaat hoofdzakelijk uit de personeelskosten die 
verdeeld worden conform de in de overzichtstabel vermelde verdeelsleutel. 

- infrastructuur en uitrusting : de geïntegreerde financiële dienst zal werken vanuit de 2 bestaande 
vestigingen, in afwachting van mogelijke opportuniteiten om op 1 locatie te gaan.  Hiertoe worden 
de nodige informaticavoorzieningen zowel op vlak van de stad als op vlak van het OCMW aangebracht 
om vanuit beide vestigingen voor beide instellingen te kunnen opereren, rekening houdende met 
informatieveiligheid en privacy; 

4. TAAKINHOUD VAN DE FINANCIELE DIENST 
Algemeen. 
De financiële dienst is als ondersteunende dienst in haar werking dienstbaar, zowel naar interne als naar 
externe klanten. 
De financiële dienst staat in voor efficiënte en transparante procedures die overlegd zijn met de betrokken 
diensten. 
De financiële dienst garandeert een correcte toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke 
Ievenssfeer en het beroepsgeheim, o.a. in verband met informatie over OCMW-cliënten. 
4.1. Taken die de financieel beheerder met zijn dienst uitoefent in volle onafhankelijkheid: 
4.1 .1. Voorafgaande krediet- en wetmatigheidcontrole : 
Om het waar, getrouw en volledig beeld van de algemene boekhouding te waarborgen en conform de 
wettelijke en huishoudelijke bepalingen is er een voorafgaande controle van de wettigheid en 
regelmatigheid van belangrijke verbintenissen, alsook van de beschikbaarheid van de nodige budgetten. Het 
hieruit voortvloeiend rapport wordt geformaliseerd in het "Visum". Deze taak voert de financieel beheerder 
uit in volle onafhankelijkheid. Daarnaast wordt via een intern controlesysteem steeds geverifieerd of alle 
transacties over de vereiste machtigingen en goedkeuringen beschikken. Tenslotte wordt er systematisch 
nagegaan of er voldoende krediet beschikbaar is. 
4. 1 .2. Debiteurenbeheer : 
Het innen van alle inkomsten en subsidies zal gebeuren via het voeren van een aangepast inningsbeleid, dat 
rekening houdt met de specificiteit van elke klant. Dit omvat ook de klanten in collectieve schuldenregeling, 
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de dubieuze debiteuren, voorstellen tot oninbaarstellingen. Er wordt een transparant debiteurenbeleid 
gevoerd met o.m. regelmatig en structureel dienstoverschrijdend overleg voor de klanten van de sociale 
dienst, thuiszorgdiensten, ...; oninbaarstellingen gebeuren steeds na overleg met de sociale dienst. 
Opvragingen i.v.m. de openstaande schulden van OCMW-cliënten moeten dagelijks kunnen worden 
beantwoord. 
4.1.3. Bewaren van de rechten van het bestuur : 
Het verrichten van alle handelingen van stuiting van verjaring en verval, beslagleggingen, vorderen van 
vestiging /doorhaling / rangafstand inzake hypotheken, kennisgeving van het vervallen van 
huurovereenkomsten / van achterstallen / van elk feit dat de rechten van het bestuur schaadt. 
4.1.4. Rapportering aan de burgemeester / voorzitter, de bestuursorganen en beide MAT's: 
Jaarlijkse en tussentijdse rapportering over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de 
beheerscontrole, de voorafgaande krediet- en wetmatigheidcontrole en de evolutie van de budgetten. 
4.1.5. Deze lijst is niet-limitatief en kan gewijzigd worden door bepalingen van Gemeentedecreet, OCMW-
decreet of andere hogere wetgeving 
4.2. Taken die de financieel beheerder met zijn dienst uitoefent onder functionele leiding van de betrokken 
secretaris: 
4.2.1. Voorontwerp van financiële documenten : 
Het opstellen, in overleg met het managementteam en diensthoofden, van het voorontwerp van de 
financiële nota van (1) het meerjarenplan en de jaarlijkse herziening ervan, (2) het jaarlijks budget en de 
budgetwijzigingen en (3)de interne kredietaanpassingen. 
4.2.2. Boekhouding en jaarrekening : 
Het voeren en afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de tijdige afsluiting van de 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekening. 
Tussentijdse rapportage aan CBS, Raad/VZ en beide MAT's over de opvolging van het exploitatiebudget, het 
investeringsbudget en over de realisatiegraad van de beleidsdoelstellingen. Tevens het geven van ad hoc 
advies en passende analyses, op basis van zijn expertise. 
4.2.3. Thesauriebeheer en liquiditeitsplanning : 
Het beheren van de geldstromen zodanig dat elk bestuur steeds de noodzakelijke financiële middelen ter 
beschikking heeft om tijdig haar financiële verplichtingen na te komen. Eventuele geldoverschotten worden 
belegd, ten einde ook hier tot een maximalisatie van de opbrengsten te komen. 
4.2.4. Financieel advies : 
Het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin. 
4.2.5. Verzekeringen 
Het beheren van de verzekeringsportefeuille van het OCMW en de Stad. 
4.3. Bijkomende taken (niet limitatief): 
4.3.1. Vertegenwoordiging in rechte van het bestuur : 
Dit betreft vertegenwoordiging in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen (1) wanneer het bestuur 
optreedt als eiser (2) evenals - zowel als eiser of verweerder - wanneer het beheer van goederen of kosten 
voor verleende hulp betreft. 
4.3.2. Uitvoeren van betalingen : 
Dit betreft de betalingen in het systeem van de dubbele handtekening en de betalingen in verband met 
thesauriebeheer waarvoor geen dubbele handtekening vereist is. 
De betalingen worden conform de wettelijke bepalingen tijdig uitgevoerd, alsook volgens de regels en 
gebruiken zoals deze binnen elk bestuur gangbaar zijn. 
Bijkomend voor het OCMW streeft de financiële dienst naar een zo kort mogelijke effectieve 
uitbetalingstermijn van financiële steun aan OCMW-cliënten. 
5. OPVOLGING EN BIJSTURING 
De goede werking van de geïntegreerde financiële dienst wordt opgevolgd en bijgestuurd door de 
gemeenschappelijk financieel beheerder. Eventuele problemen kunnen rechtstreeks aan hem gesignaleerd 
worden. Over de ondernomen en de nog te ondernemen acties ter verbetering van de werking van de 
gemeenschappelijke dienst zal periodiek overlegd worden met het MAT van Stad en het MAT van OCMW, en 
indien nodig ook met CBS en Raad/VZ. Minstens zowel na 6 maanden, 12 maanden en verder jaarlijks zal een 
evaluatie van de geïntegreerde werking gebeuren met beide MAT's, CBS en Raad/VZ.  Niet fundamentele 
bijsturingen kunnen binnen het dagelijks bestuur van Stad en OCMW gebeuren. 
6. DUUR EN UITSTAPMOGELIJKHEID 
Stad en OCMW komen overeen dat deze overeenkomst een duurtijd heeft tot het einde van de legislatuur 
(2018), behalve ingeval van voormelde periodieke ongunstige evaluatie van de samenwerking door minstens 
één van beide besturen. Deze beslissing moet met meerderheid van stemmen in de gemeente- en OCMW-
raad worden genomen. 
Opgemaakt in drie originele exemplaren te Waregem, waarvan elke partij erkent er één ontvangen te 
hebben. 
Op............. 
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Voor de Stad: 
De Burgemeester, De Secretaris, De Financieel Beheerder, 

Kurt Vanryckeghem 
 

Guido De Langhe Geert Coussement 
 
Voor kennisname 

Voor het OCMW: 
De Voorzitter, De Secretaris,   
Joost Kerckhove 
 

Bruno De Backer  

 

12. onroerende goederen: goedkeuren intentieverklaring tot verkoop woningen Molenstraat 102-
104-106-108 ikv LOI 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Omzendbrief van het Federaal Agenschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) van 28 
maart 2016; 
Overwegende dat het stadsbestuur eigenaar is van de woningen Molenstraat 102-104-106-108 te Waregem, 
en aldaar kadastraal gekend 1e afdeling sectie C nummers 375S, 375R, 375W en 375X; 
Overwegende dat het OCMW Waregem, na verwerving en sloop van deze onroerende goederen, op deze site 
een nieuw sociaal-maatschappelijk woonproject zou kunnen realiseren ten behoeve van het Lokaal Opvang 
Initiatief (LOI); 
Overwegende dat het schattingsverslag nog moet opgemaakt worden; 
Overwegende dat de kopende partij het OCMW Waregem is en dat het bijgevolg aanbeveling verdient om 
deze woningen te verkopen tegen het bedrag vermeld op het schattingsverslag; 
Overwegende dat het aanbeveling verdient om voor de verdere afhandeling van het administratief dossier 
een duidelijke intentieverklaring van zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad te hebben; 
Overwegende dat na afwerking van het administratieve dossier, de definitieve verkoop opnieuw ter 
goedkeuring zal voorgelegd worden aan zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De intentie tot verkoop van de woningen Molenstraat 102-104-106-108 te Waregem, en aldaar 

kadastraal gekend 1e afdeling sectie C nummers 375S, 375R, 375W en 375X, aan het OCMW en tegen 
de prijs van het schattingsverslag, wordt goedgekeurd. 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde verkoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer bepaald voor het 
realiseren van een sociaal-maatschappelijk woonproject door het OCMW Waregem ten behoeve van 
het Lokaal Opvang Initiatief (LOI). 

Art. 3: Het volledige administratieve dossier van de in artikel 1 vermelde verkoop zal in een volgende 
zitting van de gemeenteraad opnieuw ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd. 

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
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13. Site De Raedt, opmaak beheersplan, ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + 

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 er voor de site De Raedt een beheersplan moet worden opgemaakt samen met de buur, 
omdat het volledige domein als één geheel beschermd is; 
Overwegende dat de Stad Waregem in staat voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van 
een beheersplan, voor het gedeelte gelegen in de Felix Verhaeghestraat 21, zijnde de stallingen en het 
nutsgebouw, en dat de buur zelf instaat voor de opmaak van een beheersplan voor hun eigen perceel, 
gelegen in de Felix Verhaeghestraat 27, waarop onder andere de villa Saint Georges gevestigd is; 
Gelet op het ontwerp voor het aanstellen van een ontwerper, opgemaakt door de dienst gebouwen, met een 
totale raming van 20 000,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0740; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een beheersplan voor de 

site De Raedt goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 
20 000,00 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/VT/0740. 
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

14. onroerende goederen: goedkeuren toelating verkoop bouwgrond Insectenwijk 8792 Waregem 

- Raadslid, de heer Geert Deroose, vraagt of er al een bestemming is voor die 45 000 euro. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat dit kan gebruikt worden voor de REG-subsidies en 
voor de aanpassingen van de woning. Uiteraard zal dit geld gebruikt worden voor het algemeen belang van 
de stad. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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Overwegende dat mevrouw Van Thuyne in 1992 het perceel grond, gelegen in de Insektenwijk en kadastraal 
gekend Waregem, 5e afdeling, sectie A, nr. 0402G met een oppervlakte van 716m² aankocht van stad 
Waregem;  
Overwegende dat de totale verkoopprijs toen 26.623,76 euro bedroeg;  
Overwegende dat er in de aankoopakte werd opgenomen dat de gronden niet onbebouwd verkocht mogen 
worden;  
Overwegende dat het perceel grond tot op heden onbebouwd is gebleven; 
Gelet op de aanvraag van mevr. Van Thuyne, wonend Koning Leopold II laan 156 te Gent, om het perceel 
grond in de Insektenwijk te mogen verkopen vermits zij daar geen woningbouwproject zal realiseren;  
Overwegende dat de toenmalige verkoopprijs 37,18€/m² bedroeg, en deze prijs beneden de toenmalige 
grondprijs lag; 
Overwegende dat een compensatie voor de meerwaarde als volwaardige bouwgrond gerealiseerd zal worden; 
Gelet op het voorstel om deze compensatie in een éénmalige vergoeding van 45.000€ om te zetten;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het vervreemdingsverbod van het perceel gelegen in de Insektenwijk en kadastraal gekend 

Waregem, 5e afdeling, sectie A, nr. 0402G met een oppervlakte van 716m² wordt opgeheven mits 
het betalen van een éénmalige vergoeding van 45.000 euro. 

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

15. goedkeuren opdracht aanbrengen slemlaag diverse gemeentewegen: goedkeuren bestek + 
vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat Desselgem-Dries en de Nieuwstraat twee wegen zijn die er 
slecht aan toe zijn. Vroeger waren het betonplaten en inmiddels werd er op geasfalteerd.  Nu zijn er veel 
barsten en scheuren. Een aantal jaren geleden werd er al een slemlaag aangebracht. Nu zullen we opnieuw 
hetzelfde doen. Het raadslid begrijpt dat een volledige vernieuwing van het wegdek veel geld kost. Volgens 
de schepen zou dit wel voorzien worden, maar niet in deze bestuursperiode.  
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat ze in de commissie gezegd heeft dat er nu 
instandhoudingswerken zullen gedaan worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij uit haar antwoord in de commissie begrepen had dat daar 
in een volgende bestuursperiode grondige werken zouden uitgevoerd worden, zoals ook de riolering 
vernieuwen. In het schepencollege werd ook al voor andere wegen een uitspraak gedaan op vraag van 
bewoners, bv. de Galgewegel. Hij vermoedt dat er een prioriteitenlijst bestaat, enerzijds van wegen die 
moeten in stand gehouden worden en anderzijds van wegen die op korte of middellange termijn grondig 
moeten aangepakt worden. Het zou goed zijn moest de raad inzage krijgen in die lijst. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat het gaat over inventariseren en 
evalueren. Dit hebben we nu gedaan. Het resultaat is dat die twee straten van een dubbele slemlaag zullen 
voorzien worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt of er een inventarislijst en evaluatielijst bestaat. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat dit een werkdocument is. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de raadsleden een werkdocument kunnen opvragen. Het zou 
goed zijn om die lijst eens te krijgen. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
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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 “Aanbrengen slemlaag diverse gemeentewegen” een bestek 
met nr. 2016/WV/LD/068 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.947,50 excl. btw of € 36.236,48 
incl. 21% btw medecontractant; 
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, op budgetcode 
2240007/OM/0200 (nr raming 2016150077) van de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/WV/LD/068 en de raming voor de 

opdracht “Aanbrengen slemlaag 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 € 29.947,50 excl. btw of € 36.236,48 incl. 21% btw medecontractant. 

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

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

16. vaststellen nieuwe straatnaam: principieel goedkeuren 

- Raadslid, de heer Jan Balduck, neemt aan dat de mensen niet zelf een nieuw huisnummer moeten 
aankopen.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat huisnummers gratis zijn. Het is nog niet voor morgen. Dit 
zal voldoende tijdig gecommuniceerd worden. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
gewijzigd bij decreet van 1 juli 1987, decreet van 4 februari 1997 en decreet van 29 november 2002; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de bespreking in de stedelijke commissie voor straatnaamgeving van 21 maart 2016 waarbij volgend 
voorstel werd geformuleerd: Muizelstraat; 
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 31 maart 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
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Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Volgende nieuwe straatnaam wordt principieel goedgekeurd: Muizelstraat. 
Art. 2: Openbaar onderzoek wordt georganiseerd en op de vereiste manier aan het publiek bekendgemaakt 

(aanplakbrief, dossier ter inzage). 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing. 
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

17. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren 2 
parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan residentie Regenboog in de Meersstraat 

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 aanvraag om een parkeerplaats voor andersvaliden te voorzien aan de residentie Regenboog in 
de Meersstraat; 
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 26 april 2016; 
Overwegende dat de Meersstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat er momenteel maar 1 parkeerplaats voor personen met een handicap is op de parking aan 
de residentie Regenboog in de Meersstraat; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Meersstraat worden op de parking aan de residentie Regenboog 2 extra parkeerplaatsen 

voorbehouden voor personen met een handicap. 
 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden E9a met het symbool van het onderbord VIId volgens het signalisatieplan in bijlage. 
Art. 2: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
Art. 3: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 

het gemeentedecreet. 
 
Uitslag van de stemming: 
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- 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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

18. voorlopig vaststellen RUP 19-1 Oude Plaatse 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, haalt twee elementen uit het verslag van de plenaire vergadering. Ten 
eerste is er het advies van Wonen Vlaanderen om het aspect „sociaal wonen‟ te verankeren in het RUP. Er 
werd gesteld dat het aspect „sociaal wonen‟ zou worden voorgelegd aan het beleid. Het raadslid vraagt of 
het bestuur dit verordenend zal vastleggen in het RUP. Ten tweede werd door Onroerend Erfgoed West-
Vlaanderen gevraagd om het onroerend erfgoed ruimtelijk vast te leggen. Zij verwijzen naar een 
inventarisatie, die ook aan bod gekomen is in een vorig schepencollege. De intergemeentelijke dienst 
Onroerend Erfgoed, heeft aan de stad voorgesteld om een waarderingslijst op te maken. Bij bouwaanvragen 
kan men dan algemeen oordelen of een woning moet behouden blijven. Op die manier weet de koper welke 
verbouwingen mogelijk zijn. Het schepencollege heeft beslist om niet in te stappen en dus geen 
waarderingslijst op te stellen van het bouwkundig erfgoed in Waregem. Men zal dus bij elk individueel 
dossier afwegen wat kan en wat niet kan. Dit in tegenstelling tot wat de diensten zelf vragen. De dienst 
erfgoed van onze stad is nochtans voorstander van dergelijke waarderingslijst. Ook de stedenbouwkundige 
dienst is voorstander van dergelijke lijst. 
- Schepen van woonbeleid, de heer Rik Soens, zegt dat het nu de grote lijnen zijn die uitgestippeld worden. 
De mobiliteit en ontsluiting wordt opgenomen. Wat het wonen betreft, is een afspraak gemaakt met Mijn 
Huis. Zij zijn aan het ontwikkelen in Desselgem en wensen op vandaag niet in te stappen. Dit kan nog 
herzien worden. Mijn Huis werkt momenteel aan realisaties in Ter Weerst en in de Roestraat. Zij zijn ook 
bezig met een nieuw plan in Desselgem / Beveren-Leie. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit projecten zijn die op korte en middellange termijn 
gerealiseerd worden. Als we het hebben over ruimtelijke uitvoeringsplannen, spreken we meestal over 
middellange en lange termijn. Heel belangrijk is om op vandaag al te kijken op 15-20 jaar om voldoende 
ruimte vrij te houden voor sociaal wonen. Vandaar ook de vraag van Wonen Vlaanderen die stelt dat er 
binnen het Decreet Grond- en Pandenbeleid mogelijkheden zijn om dit te verankeren binnen het RUP. 
Raadslid Verhellen vraagt om dit mee te nemen in de definitieve vaststelling van het RUP. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de diensten Erfgoed en Stedenbouw 
werken aan een shortlist van erfgoed dat moet bewaard blijven. Daarnaast worden de bouwaanvragen geval 
per geval bekeken. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er in het verslag van een vorig schepencollege staat dat er 
beslist werd om niet in te stappen in het inventarisatieproject van Erfgoed. 
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat dit moet gekaderd worden in het project IOED 
(intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) van Leiedal. Leiedal heeft die erkenning behaald en wil zijn 
expertise aanbieden aan de gemeenten. Ze zijn zelf nog zoekende naar een goede en betaalbare formule. 
Voor 400 entiteiten is het bedrag nu 10 000 euro. Wij hebben meer dan 800 entiteiten. Men kan zich de 
vraag stellen of die prijs redelijk is. Wat de stedelijke diensten betreft, heeft het ad hoc bekijken van 
individuele dossiers geen zware impact op de werking. Zij bespreken die dossiers ook samen. De schepen 
vermoedt dat er misschien nog aantrekkelijker voorstellen zullen komen van Leiedal. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, meent dat het prijsvoorstel middelmatig is, maar het zou nuttige info 
zijn voor de burger om dit op voorhand te weten. Er bestaat nu al een lijst onroerend erfgoed, die kan 
geraadpleegd worden.  
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat men nu al rechtszekerheid heeft of een gebouw op 
de lijst staat.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er toch soms een vergunning afgeleverd worden voor gebouwen 
die op de lijst staan.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er al veel gebouwen gespaard bleven door die maatregel 
en dat dit instrument goed gebruikt wordt. 
De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), zoals 
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (planMERdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 oktober 2007 betreffende  de milieueffectrapportage over plannen en programma‟s (PlanMERbesluit); 
Overwegende dat de gemeenteraad op 1 oktober 2013 de afsprakennota 2013-26 met Leiedal heeft 
goedgekeurd met betrekking tot de opmaak van het RUP 19-1 Oude Plaatse; 
Gelet op het schrijven van 9 september 2015 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid waarbij wordt medegedeeld dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is; 
Gelet op het voorontwerp van augustus 2015 dat door de GECORO in zitting van 26 augustus 2015 
voorwaardelijk gunstig werd geadviseerd; 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering dd. 23 september 2015; 
Overwegende dat het RUP wordt opgemaakt omwille van volgende redenen: 

 De reconversie van de oude bedrijfssite Vanmarcke; 

 De ontsluiting/aansluiting van deze reconversie met het bestaande weefsel op dorpskernniveau; 

 De ontsluiting/aansluiting van deze reconversie met omliggende bedrijfssites aangaande toekomstige 
opportuniteiten; 

 De uitbreiding van de begraafplaats van deelgemeente Beveren-Leie aan de Sint-Jansstraat; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van mei 2016 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp van RUP 19-1 Oude Plaatse van mei 2016, zoals opgemaakt door de intercommunale 

Leiedal, wordt voorlopig vastgesteld. 
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitschrijven van het openbaar 

onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt 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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

19. voorlopig vaststellen RUP 11-2 Ware Heem 2 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat zij al eerder opgemerkt heeft dat er gebrek aan visie is. 
In dit geval werd er eerst gezegd dat er geen toegangsweg moest voorzien worden. Nu moet het RUP herzien 
worden om de toegangsweg te kunnen aanleggen. Is dit omwille van commerciële redenen?  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit voortvloeit uit de keuze van het ontwerp. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het RUP opgemaakt werd, nog voor 
het project gekozen werd. In het RUP werden enkel de krijtlijnen bepaald. We gingen er vanuit dat er van op 
de ZuidBoulevard toegang kon genomen worden naar die strook. Met het concept van Vanhaerents is het niet 
de bedoeling dat er met wagens over de ZuidBoulevard wordt gereden om toegang te nemen tot die 
afbouwzone. Vandaar dat nu een aanpassing van het RUP noodzakelijk is. Dergelijke zaken kan men nog niet 
weten bij de opmaak van het RUP. 
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- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat dit aantoont dat er op voorhand niet goed nagedacht 
werd. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we toch volledig afhangen van het 
ingediende project. Er werden vier verschillende projecten ingediend. Bij een ander project zou die 
aanpassing misschien niet nodig geweest zijn. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, begrijpt dat die herziening er moet komen. Zij vraagt hoe het zit 
met de invulling van de commerciële ruimtes. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van 
Vanhaerents is. De burgemeester kan dit opvragen, maar hij weet ook geen juiste stand van zaken. Dit heeft 
niets met de aanpassing van het RUP te maken. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat dit niets met het RUP te maken heeft, maar dat het in 
het algemeen concept van de ZuidBoulevard zit. Vandaar haar vraag of die aanpassing een commerciële 
invulling heeft. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat men ook op het gelijkvloers 
commerciële ruimte kan voorzien volgens het nieuwe RUP. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, vraagt of KBC bevestigd heeft dat ze daar zullen komen met hun 
commerciële ruimte. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat zij dit met Vanhaerents 
onderhandelen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij vernomen heeft dat KBC er zou komen in de eerste 
fase, maar dit heeft niets te maken met de tweede afbouw langs de ZuidBoulevard. De burgemeester kan de 
akten die verleden zijn opvragen bij Vanhaerents en de commerciële invulling bezorgen aan raadslid 
Vandenbroeke. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er in het commissieverslag vermeld 
wordt dat de Gecoro op 9 maart voorwaardelijk gunstig geadviseerd heeft. Dit klopt niet.  Het werd gunstig 
geadviseerd, zonder voorwaarden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, wenst nog twee elementen te vermelden. Er is een stukje Schakelstraat 
langs Berto dat opgenomen is in het RUP. Op vandaag is het nog ingekleurd als weg voor het autoverkeer. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn om langs die kant nog wagens door te laten.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men voor de veiligheid langs twee kanten moet kunnen 
oprijden. Het is een doorgang bedoeld voor leveranciers, voor brandweer, e.d. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het dan een dienstweg is. Zoals het nu is, zal men de twee 
kanten kiezen om op te rijden. Op vlak van verkeersveiligheid zou er een duidelijke keuze moeten gemaakt 
worden. Een tweede element is opnieuw het aspect sociaal wonen. In het eerste RUP werd aangegeven dat 
er bescheiden wonen moest gerealiseerd worden. Het raadslid stelt vast dat dit niet meer vermeld wordt in 
het vernieuwde RUP. De sp.a-fractie betreurt dit en zal zich onthouden bij de stemming van dit punt. 
De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), zoals 
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (planMERdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 oktober 2007 betreffende  de milieueffectrapportage over plannen en programma‟s (PlanMERbesluit); 
Overwegende dat de gemeenteraad op 6 november 2012 de afsprakennota 2012-42 met Leiedal heeft 
goedgekeurd met betrekking tot de opmaak van het RUP 11-2 Ware Heem 2; 
Gelet op het schrijven van 5 februari 2016 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid waarbij wordt medegedeeld dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is; 
Gelet op het voorontwerp van februari 2016 dat door de GECORO in zitting van 9 maart 2016 gunstig werd 
geadviseerd; 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering dd. 21 maart 2016; 
Overwegende dat het RUP wordt opgemaakt omwille van volgende redenen: 

 De correctie van zone 3 opdat een concrete realisatie kan worden voorzien; 

 Het voorzien van een oplossing inzake de toegang tot de achterliggende percelen tot zone 3; 

 De aanpassing van het RUP aan de huidige visie van het totaalproject Zuidboulevard; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van april 2016 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
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voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp van RUP 11-2 Ware Heem 2, zoals opgemaakt door de intercommunale Leiedal, wordt 

voorlopig vastgesteld. 
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitschrijven van het openbaar 

onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 
 
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, 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: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

20. Tuighuis, nieuwe burelen en refter, Lot 1/Ruwbouw: goedkeuren aangepast 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; 
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; 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 12 januari 2016, waarin het ontwerp goedgekeurd 
werd voor de nieuwe burelen en refter bij het Tuighuis, opgemaakt door architect Dominiek Depoortere, en 
opgedeeld in vier loten; 
Overwegende dat de wijze van gunnen werd vastgesteld op open aanbesteding per lot; 
Overwegende dat er voor het Lot 1/Ruwbouw en Afwerking slechts twee offerten ingediend werden, waarvan 
de inschrijvingsbedragen abnormaal hoog liggen ten opzichte van het ramingsbedrag; 
Overwegende dat het feit dat er zeven aannemers een dossier opgevraagd hebben, en slechts twee 
aannemers ook effectief een prijsvoorstel ingediend hebben, doet vermoeden dat het probleem bij het 
bestek ligt, meer bepaald in het grote aandeel prefabelementen; 
Overwegende dat uit deze twee factoren kan besloten worden dat het werk voor een lagere prijs zou kunnen 
uitgevoerd worden, indien het bestek in twee delen wordt opgesplitst; 
Gelet op het besluit van het College in zitting van 14 april 2016, waarin werd besloten om de lopende 
procedure voor het Lot 1 stop te zetten, en een nieuwe aanbesteding uit te schrijven met een aangepast 
bestek, waarin de ruwbouwwerken uitgesplitst worden in een Lot 1/Ruwbouw en een Lot 5/Afwerking, elk 
met een eigen bestek en een eigen raming; 
Gelet op het ontwerp voor deze werken, opgemaakt door architect Dominiek Depoortere, en met volgende 
ramingen: 

- Lot 1/Ruwbouw: 415 170,00 euro excl. BTW of 502 355,70 euro incl. BTW; 
- Lot 5/Afwerking: 118 500,00 euro excl. BTW of 143 385,00 euro incl. BTW; 

Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via open aanbesteding per lot; 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210007/IW/0119; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
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tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het aangepaste ontwerp voor  de nieuwe burelen en refter bij het Tuighuis, Lot 1/Ruwbouw en Lot 

5/Afwerking goed te keuren, opgemaakt door architect Dominiek Depoortere, en met een 
respectievelijke raming voor het Lot 1/Ruwbouw van 415 170,00 euro excl. BTW of 502 355,70 euro 
incl. BTW en voor het Lot 5/Afwerking van 118 500,00 euro excl. BTW of 143 385,00 euro incl. 
BTW. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via open aanbesteding per lot. 
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met 

budgetcode 2210007/IW/0119. 
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

21. goedkeuren opdracht leveren van los meubilair voor de bibliotheek: goedkeuren bestek + 
vaststellen wijze van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
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 Gemeentedecreet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
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; 
Overwegende dat er los meubilair voor de nieuwe bibliotheek aangekocht moet worden; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt in percelen ingedeeld en geraamd wordt: 

Perceel Omschrijving Bestemming Raming inclusief btw 

1 100 stoelen Publiek € 30 000,00 

2 18 stoelen Leescafé € 4 000,00 

3 9 bistrotafels Leescafé € 4 000,00 

4 8 kleine tafels Zetelhoekjes € 3 000,00 

5 24 zeteltjes Zetelhoekjes € 17 500,00 

6 10 poefs Jeugd fictie € 1 000,00 

7 5 zitzakken Jeugd fictie € 1 500,00 

8 1 zetelconfiguratie Atrium € 16 000,00 

Totaal inclusief btw € 77 000,00 

Overwegende dat voor deze opdracht als wijze van gunnen gekozen wordt voor de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006, bedrag lager dan 
85 000,00 euro exclusief btw of 102 850 euro inclusief btw); 
Overwegende dat het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht in het investeringsbudget 
ingeschreven is op de budgetsleutel 2016/2400000/VT/0703 onder het ramingnummer 2016141177; 
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
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Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het leveren van los meubilair voor de nieuwe bibliotheek 

als volgt goed: 

Perceel Omschrijving Bestemming Raming inclusief btw 

1 100 stoelen Publiek € 30 000,00 

2 18 stoelen Leescafé € 4 000,00 

3 9 bistrotafels Leescafé € 4 000,00 

4 8 kleine tafels Zetelhoekjes € 3 000,00 

5 24 zeteltjes Zetelhoekjes € 17 500,00 

6 10 poefs Jeugd fictie € 1 000,00 

7 5 zitzakken Jeugd fictie € 1 500,00 

8 1 zetelconfiguratie Atrium € 16 000,00 

Totaal inclusief btw € 77 000,00 

Art. 2: Voor deze opdracht wordt als wijze van gunnen gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking en is er een bestek met nummer 2016/055 opgemaakt. Hij is in het 
programma 3P ingebracht onder het nummer 2200. 

Art. 3: Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is ingeschreven in het investeringsbudget 
op de budgetsleutel 2016/2400000/VT/0703 onder het ramingnummer 2016141177. 

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

22. goedkeuren opdracht organiseren van de 10-jaarlijkse paardenstoet naar aanleiding van 170 

jaar Waregem Koerse: goedkeuren bestek + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat hij niets heeft tegen de 10-jaarlijkse paardenstoet. Hij wil graag 
weten wat in dit bedrag zit. Hopelijk is het meer dan het ontwerp.  Hij heeft het bestek niet gelezen. 
- Schepen van feestelijkheden, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat er een veiligheidsplan inbegrepen is 
het project vanaf het concept tot en met de afwerking. De opdracht is niet te onderschatten. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, vraagt hoeveel de stoet de vorige keer gekost heeft. 
- Schepen van feestelijkheden, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat het bedrag 10 jaar geleden 250 000 
euro bedroeg. Om een idee te geven, verwijst de schepen naar de kattenstoet in Ieper. Die wordt om de 3 
jaar georganiseerd en zij voorzien een budget van 300 000 euro voor die stoet. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
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 Gemeentedecreet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
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; 
Overwegende dat de stad Waregem om de tien jaar in de centrumstraten een stoet rond het thema “het 
paard” organiseert; 
Overwegende dat er opnieuw een paardenstoet georganiseerd wordt op zondag 20 augustus 2017 naar 
aanleiding van 170 jaar Waregem Koerse; 
Overwegende dat deze stoet voor het publiek gratis toegankelijk is; 
Overwegende dat de stad een organisatiebureau wenst aan te stellen om de volledige uitwerking van het 
concept te verzorgen; 
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Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op 300 000,00 euro inclusief btw; 
Overwegende dat 40 % van het geraamde bedrag (120 000,00 euro) in de eerstkomende budgetwijziging in 
het exploitatiebudget 2016 ingeschreven wordt op de budgetsleutel 2016/6140070/VT/0719 onder het 
ramingnummer 2016141767; 
Overwegende dat het resterende bedrag (180 000,00 euro) ingeschreven wordt in het exploitatiebudget 2017 
onder de budgetsleutel 2017/6140070/VT/0719; 
Overwegende dat voor deze opdracht als wijze van gunnen gekozen wordt voor de open offerteaanvraag met 
Europese bekendmaking (artikel 25 van de wet van 15 juni 2006, totaalbedrag hoger dan 209 000,00 euro 
exclusief btw of 252 890,00 euro inclusief btw); 
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het organiseren van een paardenstoet in de 

centrumstraten van Waregem goed. Deze stoet wordt georganiseerd naar aanleiding van 170 jaar 
Waregem Koerse en gaat uit op zondag 20 augustus 2017. 

Art. 2: Deze opdracht wordt geraamd op 300 000,00 euro. In de eerstkomende budgetwijziging wordt 40 % 
van het geraamde bedrag (120 000,00 euro) in het exploitatiebudget 2016 ingeschreven op de 
budgetsleutel 2016/6140070/VT/0719 onder het ramingnummer 2016141767. Het resterende 
bedrag (180 000,00 euro) wordt ingeschreven in het exploitatiebudget 2017 onder de budgetsleutel 
2017/6140070/VT/0719. 

Art. 3: Voor deze opdracht wordt als wijze van gunnen gekozen voor de open offerteaanvraag met 
Europese bekendmaking. Er werd een bestek met nummer 2016/065 opgemaakt. Deze opdracht is 
in het programma 3P ingebracht onder het nummer 2214. 

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

23. goedkeuren Gelui(d)Tplan 

- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt om duidelijk te communiceren dat enkel de stad dit reglement 
kan toepassen.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit plan niet bedoeld is om betuttelend te werken, maar 
wel om regulerend te werken. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er 20 jaar geleden een sluitingsuur goedgekeurd werd in de 
gemeenteraad. Eén van de aspecten was het geluid veroorzaakt door horecazaken. Toen was er ook sprake 
van decibelmeters, beveiligingen naar versterkers, e.d. Met dit geluidplan komen we opnieuw in het 
vaarwater van het nog altijd van tel zijnde sluitingsuur.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het sluitingsuur afgelast werd. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er toch ook geluidsnormen bepaald werden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het hier gaat over organisaties, de meldingsplicht, het 
aanstellen van een geluidsverantwoordelijke e.d. De burgemeester geeft een concreet voorbeeld. Als er bv. 
een minivoetbaltornooi op het Jeugdcentrum aangevraagd wordt, is het niet de bedoeling dat er heel de dag 
loeiharde muziek gespeeld wordt met klachten van burgers tot gevolg. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het positief advies van de jeugdraad op 18 april 2016; 
Gelet op de besprekingen in de cultuur- en sportraad; 
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Overwegende dat evenementen moeten worden aangevraagd via de activiteitenfiche; 
Gelet op de vele feesten en activiteiten op het grondgebied van de stad; 
Overwegende dat die feesten en activiteiten de stad tot een levendige stad maken, maar vaak gepaard gaan 
met muziek of lawaai; 
Overwegende dat afspraken rond geluid er niet alleen zijn om overlast te beperken, maar ook om 
gehoorschade te voorkomen;  
Overwegende dat door goede afspraken klachten kunnen worden vermeden; 
Overwegende dat het voor het stadsbestuur nuttig is om vooraf een geluidsverantwoordelijke te kennen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het gelui(d)Tplan wordt goedgekeurd.  
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 
Bijlage: Gelui(d)Tplan 
I. Inleiding 
Samen feest vieren, studeren, werken, sporten, genieten van een optreden, met vrienden op café, eens 
goed uit de bol gaan op een fuif, spelen op straten en pleinen,... Onze stad telt vandaag ongeveer 37.000 
inwoners, honderden verenigingen en ieder weekend grote en kleinere evenementen. In Waregem hebben 
we een lange traditie van feesten en verenigingsleven. Waregem Koerse en ook de talrijke andere 
feestelijkheden en evenementen maken Waregem tot een levendige stad. De vele activiteiten vormen de 
charme van onze stad en willen we koesteren. We willen verder inzetten op een levendige stad. 
Voor bewoners willen we onze stad ook leefbaar houden. Afspraken rond geluid zijn er niet alleen om 
overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te voorkomen. Daarom zetten we al jaren in op 
sensibiliseren en preventie. Vooral op vlak van veiligheid en mobiliteit proberen we de nodige maatregelen 
te nemen. Maar ook op vlak van geluid hebben we met het stadsbestuur al stappen gezet. De 
preventiecampagne met de oordoppen is hier een goed voorbeeld van. Maar nu willen we een stap verder 
gaan. 
We willen nog meer dan vroeger ook goede afspraken maken over geluid en geluidshinder. Met dit plan 
willen we een evenwicht vinden tussen leefbaar en levendig. Niet alleen willen we het vergunningenbeleid 
afstemmen op de buurt en een redelijk einduur opleggen. Het geluidsplan omvat de krijtlijnen voor het 
stedelijke geluidsbeleid. De focus ligt op het ondersteunen van organisatoren, op sensibiliseren en 
gehoorschade voorkomen eerder dan op louter repressief optreden.  
II. Wat moet je doen vooraleer geluid te maken 
Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld 

1.1. Voorafgaand overleg 
Bij grotere evenementen is de organisator verplicht een overleg te plannen samen met de stad. 
Tijdens dit overleg wordt dieper ingegaan op de organisatie en de maatregelen die nodig zijn. Op de 
agenda van dit overleg zal niet alleen mobiliteit en veiligheid aan bod komen, ook geluid wordt een 
vast item. 

1.2. Muziekvergunning vragen  
1.2.1. Aanvraag via activiteitenfiche 

Elke activiteit moet worden aangevraagd via de activiteitenfiche van de stad, zeker als er 
muziek zal worden gespeeld. Op deze fiche moet worden ingevuld welk soort activiteit er zal 
worden georganiseerd en welk soort muziekvergunning er wordt aangevraagd. Op de 
activiteitenfiche moet worden ingevuld welk geluidsniveau, hoe lang en waar er geluid zal 
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worden geproduceerd. Ook na een voorafgaand overleg moet deze activiteitenfiche ingevuld 
worden. 
De aanvraag wordt door het college van burgemeester en schepenen bekeken, na advies van 
de milieudienst. De stad hanteert een aantal vaste richtlijnen, afhankelijk van het soort 
locatie. Een ander einduur kan worden goedgekeurd. Dit einduur kan strenger of soepeler zijn 
dan de standaard toegekende uren.  
Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) L

Aeq,15min
, dan moet je geen 

vergunning voor muziek aanvragen. Als je luidere muziek dan 85 dB(A) L
Aeq,15min

 wil hebben, 

dan moet je dat aanvinken op de activiteitenfiche.  

 Activiteiten in een gebouw met milieuvergunning 
Bepaalde feestzalen hebben een vergunning klasse 2 of 3. De voorwaarden opgenomen in 
die milieuvergunning moeten worden gerespecteerd. Wens je toch een hoger geluidsniveau 
dan kan een afwijking aangevraagd worden.  
o vergund tot 100 dB(A) L

Aeq,15min
 (klasse 2) 

 Waregem Expo 
 Dansschool De Meyer-Beyaert 

o vergund tot 95 dB(A) L
Aeq,15min

 (klasse 3) 

 Bar Choque 
 Fools Garden 
 Salons Gruuthuse 
 Salons Ambassade 
 Leieburcht 

 Activiteiten in een gebouw zonder milieuvergunning, in een tent of in openlucht 
Dergelijke activiteiten moeten altijd aangevraagd worden. De aanvraag per locatie is 
beperkt tot maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand.  

1.2.2. Soms is aanvraag muziekvergunning niet mogelijk 
Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, 
kamerorkest, ... zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor 
activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime 
publiek. Een privé evenement houdt in dat er enkel personen worden toegelaten die een 
persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en dat de organisator een namenlijst heeft. Het 
onderscheid tussen publiek en privé maak je dus niet op basis van de aard van de locatie. Op 
privédomein kan je gerust ook een publiek evenement organiseren.  
Organisatoren van privé-activiteiten moeten geen activiteitenfiche invullen en kunnen geen 
muziekvergunning aanvragen. Toch moeten ook privé-activiteiten zich houden aan bepaalde 
beperkingen. 

 Er is een regel die zegt dat je geen storend nachtlawaai mag maken (algemeen 
Strafwetboek) 

 Er zijn regels rond burenhinder (Burgerlijk wetboek)  
1.2.3. Vergunning door college van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen houdt niet alleen rekening met de vaste 
richtlijnen. Ook andere zaken spelen mee in de vergunning: 

 het aantal omwonenden 

 de gedragenheid door de buurt 

 de ligging 

 de frequentie van evenementen op die locatie 

 klachten 

 evaluatie van vorige editie 

 … 
De stad stuurt een antwoord op de aanvraag en daarbij wordt ook de muziekvergunning 
gevoegd. Hierop staat duidelijk vermeld aan welke norm de organisator zich moet houden en 
bijgevolg hoe luid er muziek mag worden gespeeld. De verplichtingen die gekoppeld zijn aan 
dat vergunde volume moeten strikt nageleefd worden.  
Zelfs met deze muziekvergunning kan de buurt toch nog last hebben. In het kader van andere 
wetgeving kunnen klachten komen: 

 Voor de omgeving rond de muziekactiviteit is er reglementering met de bedoeling overlast 
te beperken (Vlaamse milieureglementering)  

 Er is een regel die zegt dat je geen storend nachtlawaai mag maken (algemeen 
Strafwetboek) 

 Er zijn regels rond burenhinder (Burgerlijk wetboek)  
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1.3. Geluidsverantwoordelijke 
De organisator moet een geluidsverantwoordelijke aanstellen. De naam en het telefoonnummer 
waarop de geluidsverantwoordelijke bereikbaar is tijdens de activiteit moet vooraf worden 
doorgegeven aan de stad, bij voorkeur reeds bij de aanvraag op de activiteitenfiche.  
Deze persoon is het aanspreekpunt binnen de organisatie die zorgt dat geluidsoverlast tot een 
minimum beperkt wordt. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de opstelling van het geluidssysteem 
zodanig is dat een minimale afstraling naar omwonenden wordt bekomen, een simulatie van het 
verwachte geluidsniveau in de omgeving geeft een duidelijk beeld over te verwachten hinder en 
maakt knelpunten zichtbaar. Als er een muziekvergunning is, dan moet de geluidsverantwoordelijke 
die altijd kunnen voorleggen als er controle is tijdens de activiteit. 
De geluidsverantwoordelijke zorgt er ook voor dat bijsturing bij klachten efficiënt kan gebeuren. 

1.4. Zelfcontrole 
Het is uiteraard de bedoeling dat de organisatoren van activiteiten (publiek en privé) de opgelegde 
normen correct naleven. Om dit te kunnen doen, heeft de stad eenvoudige klasse 2-geluidsmeters 
Alle erkende verenigingen van adviesraden kunnen die gratis reserveren. Daarnaast bestaan er heel 
wat apps waardoor je op je smartphone zelf het geluidsniveau kunt meten. Met de app kan je geen 
professionele meting uitvoeren, maar het getoonde geluidsniveau is wel een indicatie.  

1.5. Inlichten „geluidsmakers‟ 
Voorafgaand aan het evenement moet de organisator duidelijk maken aan de artiest, de DJ, …  en de 
geluidstechnici wat de geluidsbeperkingen zijn. Als het een publieke activiteit is, dan moet een 
kopie van de vergunning in bezit zijn van de PA. 
De geluidsmakers moeten geluid maken voor het eigen publiek en niet voor de hele buurt. De 
geluidsverantwoordelijke heeft hier een belangrijke taak en moet de geluidsmakers ook tijdens de 
activiteit wijzen op deze richtlijn.  

1.6. Buurt verwittigen 
Het is sowieso aangewezen om de buurt te verwittigen dat er een activiteit zal plaatsvinden. Indien 
er een vergunning is voor 95 dBaL

Aeq,15min
 (of meer), dan is de organisator verplicht de buurt te 

verwittigen. Ook bij privé-activiteiten breng je best de buurt op de hoogte van de geplande 
activiteit. Als buur ben je je niet altijd bewust van het lawaai dat je maakt, omdat geluidshinder een 
subjectief begrip is en wij gemakkelijker ons eigen lawaai verdragen. Idealiter is de eerste stap de 
buur beleefd te laten weten welke hinder je zal voortbrengen en al pratend tot een oplossing te 
komen die voor iedereen bevredigend is. Het kan bovendien nuttig blijken de buur mee uit te 
nodigen. 

 Geef aan dat geluidshinder kan ontstaan. Denk ook aan de op- en afbouwperiode, vermeld zeker 
de soundchecks (voor grotere evenementen)  

 Vermeld in de brief een telefoonnummer waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de 
activiteit contact kunnen opnemen.  

 Geef dit telefoonnummer ook vooraf door aan de politie. 
Artikel 2. Activiteiten waarbij vooraf niet geweten is dat er muziek zal worden gespeeld 

Waar mensen samen komen heerst vaak een ongedwongen sfeer. Spontaan komt dan wel eens een 
feestje op gang en wordt er onverwacht ook muziek gespeeld. En de enthousiaste gelegenheids-DJ durft 
al eens te hard aan de volumeknop te draaien.  
Bij dergelijke activiteiten is het uiteraard niet mogelijk om vooraf een activiteitenfiche in te vullen. 
Toch willen we ook voor dit soort activiteiten betere afspraken maken. Zo moet het geluidsniveau in elk 
geval beperkt blijven tot 85 dB(A) L

Aeq,15min
, dit zowel in een gebouw als in open lucht. Door deze 

maatregel wordt het risico op blijvende gehoorschade al kleiner. Maar zelfs al hou je je volume binnen 
de perken, toch kan er nog steeds burenhinder zijn.  
Binnen blijven en deuren dicht houden kan in elk geval al veel overlast en hinder voorkomen 
2.1. Wekelijkse activiteiten 

Elke organisator moet in vraag stellen of het ook wekelijks nodig is muziek te spelen. 
Sommige verenigingen hebben een start- of verzamellied, anderen hebben tijdens hun activiteit een 
opdracht waarbij gedanst of gezongen wordt.  

2.2. Eenmalige activiteiten 
Je moet er rekening mee houden dat de activiteit eenmalig kan zijn voor de organisator maar dat de 
site waar het feestje plaats vindt soms door diverse organisatoren gebruikt wordt. Eenmalig voor de 
organisator is vaak wekelijks voor de buurt. De organisator kan niet altijd vooraf weten dat er een 
feestje zal volgen (vb. onverwachte overwinning tijdens een sportwedstrijd). Maar soms is er vooraf 
wel een sterk vermoeden dat het op een feestje zal uitdraaien (als een DJ-installatie aanwezig is, 
dan weet je dat er grote kans is op een feestje en dan moet de organisator een activiteitenfiche 
invullen!) 

III. Wat te doen als er klachten zijn 
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Artikel 1. Tijdens de activiteit zelf 
Als een buurtbewoner zijn of haar beklag komt doen, blijf dan vooral rustig. Probeer begrip op te 
brengen en laat de klager zijn verhaal doen. Immers, het feit dat de bewoner langskomt en niet 
zomaar de politie belt, is al een signaal dat hij of zij van goede wil is. Probeer tot een oplossing te 
komen. Als er een geluidsverantwoordelijke aangesteld werd, haal die er dan zeker bij en zoek 
samen hoe de overlast kan worden beperkt. 
Ook als de politie erbij komt, probeer dan tot een vergelijk te komen en samen met de 
geluidsverantwoordelijke een oplossing te bieden waardoor de overlast verdwijnt. 

Artikel 2. Na de activiteit 
Soms komen ook klachten binnen bij de stad of bij de politie na de activiteit. De organisator wordt 
door de stad steeds op de hoogte gebracht van wat de klachten waren, maar doet dat zonder de 
identiteit van de klager vrij te geven. Eventueel komt er een overleg met het stadsbestuur. In elk 
geval neemt de stad de klachten ook mee in het bepalen van de voorwaarden bij een vergunning 
voor een eventuele komende editie. 

 

24. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2016 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119bis en 135§2; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM 
II), inzonderheid op de bepalingen van Hoofdstuk 6.7. “Niet-ingedeelde muziekactiviteiten” (B.S. 
31.03.1999); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, houdende vaststelling van geluidsnormen 
voor muziek in openbare en private inrichtingen en de mogelijkheid overeenkomstig hogervermeld besluit 
een afwijking te bekomen op deze bepalingen; 
Overwegende dat tijdens de Waregem Koerse-periode heel wat activiteiten worden georganiseerd, waar 
elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld;  
Overwegende dat het aangewezen is voor de ganse periode een globale beslissing te maken;  
Overwegende dat de meeste activiteiten binnen een bepaalde zone van de kern van de stad worden 
georganiseerd;  
Overwegende dat de muziekactiviteit kan toegestaan worden, maar dat het noodzakelijk is de toegelaten 
periode en eventuele bijkomende voorwaarden nauwkeurig vast te leggen; 
Gelet op het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 
openbaar domein, meer bepaald afdeling 3 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het 
openbaar domein buiten de openbare markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn; 
Gelet op het belastingreglement met betrekking tot de plaatsrechten op openbare markten en kermissen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 
opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad Waregem; 
Overwegende dat van donderdag 25 augustus tot en met woensdag 31 augustus 2016 de Waregem Koerse 
Feesten worden georganiseerd; 
Overwegende dat deze feesten een grote volkstoeloop met zich meebrengen; 
Gelet dat er in die periode activiteiten plaatsvinden op het openbaar domein in het stadscentrum en dat 
dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers 
aantrekken; 
Overwegende dat hierdoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de rijweg 
moeten worden verhoogd; 
Overwegende dat het omwille van veiligheid aangewezen is dat er geen activiteiten toegelaten worden op 
het openbare domein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester; 
Overwegende dat er coördinatie en overleg tussen de verschillende activiteiten op dezelfde locatie kan 
aangewezen zijn met de vergunnende overheid teneinde de overlast tot een minimum te beperken; 
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de 
bezoekers te kunnen waarborgen als om het normale verloop van de Waregem Koerse Feesten te kunnen 
garanderen: 
Gelet op de evaluatievergadering van de Waregem Koerse Feesten van 8 december 2015; 
Gelet op het advies van de korpschef; 
Overwegende dat de verordening voorgelegd werd aan de veiligheidscel van 29 maart 2016; 
Gelet op het geluidsplan goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2016; 
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Overwegende dat door een globale beslissing voor elektronisch versterkte muziek moeilijk nog beperkingen 
kunnen worden opgelegd; 
Overwegende dat de voorliggende verordening gelijkaardige maatregelen neemt als vorig jaar met 
uitzondering van de algemene toelating voor elektronisch versterkte muziek; 
Gelet op de bespreking in de commissie van 26 april 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art 1. Toepassingsgebied 

§1 Deze politieverordening geldt van dinsdag 23 
augustus 2016 12.00u. tot donderdag 1 
september 2016 om 8.00u. 

§2 Deze beslissing is van toepassing voor alle 
activiteiten die worden georganiseerd voor 
het publiek ter gelegenheid van Waregem 
Koerse en die gelegen zijn in de zone 
afgebakend door en inclusief de volgende 
straten:  

 Stationsstraat 
 Marcel Windelsstraat 
 Jan Bouckaertstraat 
 Keukeldam 
 Damweg 
 Hippodroomstraat (tot aan de achterkant van 

Bloso) 
 Veldloopstraat 
 Felix Verhaeghestraat 
 Holstraat 
 Zuiderlaan 
 Westerlaan 
 Noorderlaan  

Deze politieverordening geldt dus in de zone: Holstraat (Markt tot Zuiderlaan), Stationsstraat, 
Stormestraat, Markt, Keukeldam, Pand, Gemeenteplein, Schakelstraat, Zuiderlaan, Noorderlaan, 
Westerlaan, Oosterlaan, Damweg, G.Gezellestraat, Olmstraat, Hoge Kave, Nieuwe Olm, Meersstraat, 
O.Verschuerestraat, Jan Bouckaertstraat, Zeswegenstraat (Westerlaan tot Olmstraat), Molenstraat, 
Marcel Windelsstraat, Verhelststraat, Vennestraat, Processiestraat, Jozef Duthoystraat (vanaf 
Westerlaan richting Stormestraat), Henri Lebbestraat (vanaf Zuiderlaan, richting Stormestraat), 
Hippodroomstraat, Hazewindstraat, Langveld, Bessemstraat, Veldloopstraat, F.Verhaeghestraat, 
Holstraat (Zuiderlaan tot Felix Verhaeghestraat) en Verbindingsweg. 

Art 2. Aanvragen van een vergunning voor randactiviteiten 
§1. Er worden geen activiteiten toegelaten op het openbare domein of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, tenzij gemeld aan en vergund door de burgemeester. 
§2. Iedere éénmalige of bijkomende activiteit die plaatsheeft omwille van de Waregem Koerse Feesten 

wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester voorafgaandelijk en 
schriftelijk werd vergund. 

§3. Vergunning kan alleen afgeleverd worden voor het verkopen van zaken die in het normale aanbod 
van de betrokken zaak zit. 

§4. De aanvraag tot vergunning moet gebeuren via de activiteitenfiche van de stad Waregem die zo 
gedetailleerd mogelijk moet worden ingevuld. De activiteitenfiche kan afgehaald worden op het 
stadhuis of via www.waregem.be/activiteitenfiche. Bij de fiche moet een gedetailleerd 
inplantingsplan van de geplande activiteit gevoegd worden.  

§5. Het gebruik van een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel op elk kraam of elke stand moet 
expliciet vermeld worden op het aanvraagformulier. Open vuur is in elk geval niet toegestaan. 

§6. In geval de aanvraag valt onder ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare 
markten, waarbij de plaatsen vooraf niet bepaald zijn en de aanvraag gebeurt in het kader van 
verkoop van voeding, moet de aanvrager bij de aanvraag volgende zaken meesturen: 

 het bewijs van  machtiging ambulante activiteiten 

 polis brand en ontploffing 

 polis BA 
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 vergunning federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FAVV 

 verslag van een dichtheidsproef van een installatie voor evenementen, bestemd voor 
handelspropaan of –butaan of mengsels, in gasfase op een werkdruk van maximum 2 bar van 
maximum 1 jaar oud 

§7. Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 augustus 
2016 op het stadhuis worden ingediend. 

§8. Tegen uiterlijk 16 augustus 2016 verzendt het stadsbestuur aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers 
hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning hetzij de vergunning. 

Art 3. De voorwaarden van de vergunning 
§1. Onverminderd de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 kan 

desgevallend door de burgemeester in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste 
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen 
worden georganiseerd teneinde tussen de verschillende organisatoren onderling en met de 
verschillende hulpdiensten de nodige afspraken te maken over het in te huren sanitair, de vrij te 
houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz… Van de voormelde 
coördinatievergaderingen worden verslagen opgesteld die worden overgemaakt aan alle deelnemers. 

§2. De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 
vergunning werd verleend na te leven. De vergunning geldt voor die zaken die op het gedetailleerde 
inplantingsplan werden aangeduid, tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de vergunning. Indien 
wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd 
verleend niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

§3. Het niet naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als 
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

§4. In functie van gewijzigde omgevingsfactoren kunnen er steeds strengere voorwaarden opgelegd 
worden. 

§5. Uiteraard moet, los van deze vergunning, ook alle andere wetgeving, zoals de wetgeving inzake 
alcoholverkoop aan minderjarigen gerespecteerd worden (Wijn en bier mag worden verkocht aan 
jongeren vanaf 16 jaar - sterke drank mag worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar). 

Art 4. Maatregelen bij het niet-naleven van de voorwaarden van de vergunning 
§1 Alle activiteiten die plaatsvinden zonder vergunning, of niet conform de verleende vergunning, 

moeten onmiddellijk op politiebevel stopgezet worden en installaties dienen onmiddellijk verwijderd 
te worden. 

§2 Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zal dit gebeuren op kosten en risico van de 
 organisator en/of aangestelde. 

§3 Elke activiteit die de veiligheid en het gemak van doorgang van weggebruikers in het gedrang brengt, 
wordt ambtshalve en zonder aanmaning, op kosten en risico van de organisator en/of aangestelde 
verwijderd. 

Art 5. Veiligheidseisen 
§1. De obstakelvrije ruimte in hoogte en breedte op de rijweg moet minstens 4 meter bedragen. 
§2. Overkappingen van terrassen kan worden toegestaan, zijwanden zijn niet toegelaten.  
§3. Overkappingen worden enkel geplaatst op woensdag 24 augustus (ganse dag) of 

donderdagvoormiddag 25 augustus 2016. Alle terrassen en overkappingen moeten geplaatst zijn 
uiterlijk donderdag 25 augustus 2016 om 12.00u., tenzij anders bepaald in de vergunning. 

§4. Overkappingen of terrassen die op de rijweg komen, mogen pas opgebouwd worden als de straat 
afgesloten is. 

§5. Overkappingen over de rijweg zijn niet toegelaten. 
§6. De brandkranen in de straten blijven altijd vrij en gemakkelijk bereikbaar. Die kranen en bijhorende 

conventionele tekens worden nooit aan het zicht onttrokken. De kraampjes, tenten, enz… zijn 
zodanig opgesteld dat de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze kan verlopen en de 
interventies van de brandweer mogelijk zijn. Bij gebruik van een tent mogen de versieringen  en de 
georganiseerde activiteiten  (vuurwerk, kaarsen enz…) geen risico voor de (brand)veiligheid 
opleveren. 

§7. Elk kraam of elke stand met een kook-, bak-, braad-, of verwarmingstoestel heeft een blustoestel 
met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid en een branddeken, beiden op een goed zichtbare en 
gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Tenten zijn voorzien van 1 bluseenheid per 150m² of 
deel van 150 m² met een minimum van 2 toestellen. 

§8. Gasflessen worden veilig opgesteld zodat ze niet kunnen omvallen, en in elk geval buiten een tent. 
Ze belemmeren de toegang niet. Bij gebruik van tenten worden de gasflessen zoveel mogelijk 
gegroepeerd, waarbij de opslagplaats met hoge hekken wordt afgesloten voor het publiek. 
Gasinstallaties voor kook-, bak-, en braadtoestellen voldoen aan de regelgeving daarover en aan de 
regels van goed vakmanschap. 
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Het verslag van een dichtheidsproef van een installatie voor evenementen, bestemd voor 
handelspropaan of –butaan of mengsels, in gasfase op een werkdruk van maximum 2 bar van 
maximum 1 jaar oud moet bij controle kunnen voorgelegd worden. 

§9. De verwarmingsbekkens moeten zo opgesteld zijn dat zij geen hindernis vormen inzake enerzijds de 
bereikbaarheid van de omwonenden en voor de doorgang van hulpdiensten. Rekening wordt 
gehouden met de windrichting cfr. beplantingen, brandbare constructies, tenten en dergelijke 
materialen. Indien de verwarmingsbekkens geplaatst worden onder een afdak of luifel dienen deze 
laatste samengesteld uit onbrandbare of moeilijk ontvlambare materialen. De bekkens worden van 
een stevige, onbrandbare ondersteuning voorzien. Deze bevindt zich vervolgens op een onbrandbare 
vloerplaat van voldoende afmetingen.  

§10. Bij de opbouw van tenten moet de organisator alle noodzakelijke maatregelen nemen om schade te 
voorkomen. Hierbij moet hij de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent 
strikt naleven. De tent moet een voldoende stabiliteit hebben en een voldoende brandweerstand. Na 
plaatsing van de tent is een keuring door een extern keuringsorganisme vereist. Per aanwezige 
persoon is de uitgang van een tent 1,25 cm breed. De totale bezetting wordt berekend op 2 personen 
per m² netto-oppervlakte. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zijn er minimum 2 
uitgangen aanwezig, bij voorkeur in tegenovergestelde richting. Tot 500 personen zijn er minimum 3 
uitgangen aanwezig. Daarboven is er iedere keer 1 bijkomende uitgang per begonnen schijf van 500 
personen. De breedte van de uitgangen wordt gemeten op een hoogte van 1.5 meter boven de 
normale vloerpas. De voorgeschreven pictogrammen duiden de verschillende uitgangen aan en 
veiligheidsverlichting verlicht voldoende deze uitgangen en hun respectieve pictogrammen. Het is 
verboden de uitgangen af te sluiten of te versperren met voorwerpen van welke aard ook. Elke 
vergrendeling of belemmering van de vluchtwegen die een vrije doorgang in geval van brand uit het 
gebouw of uit de tent verhindert, is verboden.  
De organisator neemt de nodige maatregelen inzake ontruiming indien blijkt uit de 
weersvoorspellingen dat er windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer. De 
organisator neemt de nodige maatregelen opdat de wind niet rechtstreeks in de tent kan 
binnenwaaien indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er windsnelheden mogelijk zijn van 50 
km/uur of meer.  

§11. Op het openbare domein mogen geen glazen recipiënten verspreid worden, enkel binnen in de 
afgesloten vergunde inrichtingen is dit toegestaan. Het gebruik van herbruikbare bekers wordt ten 
sterkste aangemoedigd om te werken aan een schoner milieu en te streven naar afvalarme 
evenementen. 

§12. Een aparte politieverordening in het kader van verkeer wordt opgemaakt waarbij per dag een 
afgesloten zone bepaald wordt naar aanleiding van de Waregem Koerse Feesten. Alle wagens op het 
openbaar domein moeten van die afgesloten zone verwijderd zijn elke dag uiterlijk om 12.00u. 

Art 6. Reinheid van de openbare weg 
§1. De organisatoren en/of hun aangestelden dienen in te staan voor de reinheid van de openbare weg in 

de onmiddellijke omgeving van hun activiteit, dit is in een straal van 10 meter. 
§2. De organisatoren en/of hun aangestelden dienen voldoende afvalbakken te voorzien om vervuiling 

van het openbare domein door eigen activiteit te voorkomen. 
§3. Het is verboden afval of materiaal afkomstig van de activiteit achter te laten op de openbare weg of 

te lozen in de riolering. 
§4. De organisatoren en/of hun aangestelden bieden hun afval aan conform de bepalingen van het 

stedelijke afvalbeleid of maken gebruik van private ophaaldiensten. Het afval wordt enkel 
aangeboden in de reglementaire zakken. Papier en karton worden samengebonden. Glas wordt niet 
meegenomen. 

§5. Alle afval of materiaal dat achtergelaten wordt op het openbare domein zal op kosten en risico van 
de organisator verwijderd worden. 

§6. Gelegenheidsuitbatingen of uitbreiding van een bestaande uitbating moeten voorzien in voldoende 
sanitair. 

Art 7. Muziek  
§1. De kermistoestellen van de Waregem Koerse Foor mogen muziek maken met een maximum 

geluidsniveau van 95 dB(A), LAeq,15min  en moeten volgende uren respecteren: 
Donderdag 25 augustus vanaf 12.00u. tot vrijdag 26 augustus om 1.00u. 
Vrijdag 26 augustus vanaf 12.00u. tot zaterdag 27 augustus om 2.00u. 
Zaterdag 27 augustus vanaf 12.00u. tot zondag 28 augustus om 3.00u. 
Zondag 28 augustus 12.00u. tot maandag 29 augustus om 2.00u. 
Maandag 29 augustus vanaf 12.00u. tot dinsdag 30 augustus om 3.00u. 
Dinsdag 30 augustus  vanaf 12.00u. tot woensdag 31 augustus om 3.00u. 
Woensdag 31 augustus van 12.00u. tot 22.00u. 
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§2. Muziek tijdens De Kleinste Steeple wordt toegelaten met een maximum geluidsniveau van 
95dB(A),LAeq,15min  op  zaterdag 27 augustus tussen 12.00 en 20.00u. 

§3. Muziek tijdens Mabatobato wordt toegelaten met een maximum geluidsniveau van 95 dB(A), LAeq,15min  

op  zondag 28 augustus tussen 12.00 en 20.00u. 
§4 Muziek tijdens Ename Music wordt toegelaten met een maximum geluidsniveau van 100dB(A),LAeq,15min  

en moet volgende uren respecteren  
Zaterdag 27 augustus vanaf 12.00u. tot zondag 28 augustus om 3.00u. 
Maandag 29 augustus vanaf 12.00u. tot dinsdag 30 augustus om 3.00u. 

§4. Andere muziekactiviteiten in openlucht, op een terras en in een tent binnen de zone vermeld in  
artikel 1 moeten uitzondering vragen via de activiteitenfiche. Het schepencollege kan ingaan op de 
uitzondering en daarbij specifieke voorwaarden opleggen (uren, …) 

Art 8. Aanvragen doorgangsbewijzen op dinsdag 30 augustus 2016 
§1. Via een tijdelijke politieverordening verkeer wordt een verkeersvrije zone ingesteld op dinsdag 30 

augustus 2016; 
§2. Bezoekers die doorgang wensen binnen die verkeersvrije zone op die dag kunnen doorgang krijgen, 

op voorwaarde dat 
- de doorgang uiterlijk 15 augustus 2016 wordt aangevraagd aan het stadsbestuur 
- de aanvraag het aantal gewenste doorgangsbewijzen, het merk en de nummerplaten van de 

betrokken voertuigen vermeldt 
- parking op privé-terrein voorzien is voor deze activiteit 
- bij de aanvraag een plan gevoegd wordt, waar duidelijk te zien is waar de parking op privé-

terrein voorzien wordt 
§3. De burgemeester beoordeelt deze aanvraag en kan hiervoor het advies van de korpschef inroepen; 
§4. Het toegelaten aantal doorgangsbewijzen wordt tegen uiterlijk 19 augustus ter beschikking gelegd in 

de stadswinkel; 
Art 9. Strafbepalingen 

§1. De toelating is afhankelijk van de naleving van volgende voorwaarden: 

 Deze toelating betekent in geen geval een vrijgeleide om onbeperkt hinder te veroorzaken. 
Zowel inrichters als bediener(s) van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de 
buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In géén geval mag de muziek de nachtrust van de 
omwonenden storen! Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden; in voorkomend geval 
moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.  

 De verantwoordelijke moet tijdens de volledige duur van de activiteit bereikbaar zijn.  

 De organisatoren staan in voor het verwijderen van afval, zwerfvuil en andere vormen van 
verontreiniging die het gevolg zijn van het aangekondigde evenement, zowel op de plaats van de 
activiteit zelf als in de onmiddellijke omgeving ervan (openbare weg). Gebruikte drinkbekers 
mogen niet in blauwe zakken worden gedeponeerd. 

§2. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen worden bestraft met gemeentelijke 
administratieve sancties of met politiestraffen. 

Art 10. Wijzigingen 
Kleine niet-substantiële wijzigingen aan deze verordening kunnen worden aangebracht door het College 
van Burgemeester en Schepenen na advies van de veiligheidscel. 

Art 11. Bekendmaking 
§1. Er wordt een afschrift van dit besluit gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 

Kortrijk, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de lokale politie. 
§2. Deze verordening 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: Guido De Langhe: Secretaris 
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25. cultuurcentrum De Schakel, leveren en plaatsen prosceniumtrek: 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 er in 2008 een volledig nieuw trekwerk gemonteerd werd in het cultuurcentrum De 
Schakel; 
Overwegende dat de techniekers opmerken dat er op vandaag veel gezelschappen toch een prosceniumtrek 
vragen bij hun voorstelling, die gemonteerd zit aan de voorkant van de toneelvloer om belichting/attributen 
op het voorste deel mogelijk te maken; 
Overwegende dat het de bedoeling is om een identiek systeem te hebben zoals de reeds aanwezige trekken; 
Gelet op het ontwerp voor deze opdracht, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een raming van 
10 500,00 euro excl. BTW of 12 705,00 euro incl. BTW; 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0701; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het leveren en plaatsen van een prosceniumtrek in het cultuurcentrum De 

Schakel goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 10 
500,00 euro excl. BTW of 12 705,00 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/VT/0701. 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

26. cultuurcentrum De Schakel, moderniseringswerken lift scène: 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; 
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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 er in 2004 een risicoanalyse werd uitgevoerd van de lift naar de scène in het 
cultuurcentrum De Schakel; 
Gelet op het verslag dat hiervan opgemaakt is, waarop diverse opmerkingen opgenomen zijn; 
Overwegende dat deze opmerkingen moeten opgelost zijn tegen eind 2016, teneinde conform te zijn met de 
nieuwe wetgeving betreffende „beveiliging van liften‟; 
Gelet op het ontwerp voor deze opdracht, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een raming van 
17 000,00 euro excl. BTW of 20 570,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 
mits toepassing van art. 26, §1, 1°, punt f van de wet op Overheidsopdrachten dd. 15 juni 2006 (wegens 
technische specificiteit van de werken); 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 26 april 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0701; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor de moderniseringswerken van de lift naar de scène in het cultuurcentrum De 

Schakel goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 
17 000,00 euro excl. BTW of 20 570,00 euro incl. BTW. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, mits toepassing 
van art. 26, §1, 1°, punt f van de wet op Overheidsopdrachten dd. 15 juni 2006 (wegens technische 
specificiteit van de werken). 

Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met 
budgetcode 2210207/VT/0701. 

 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

B1. agendapunt ingediend door sp.a-fractie: charte ter bestrijding van sociale dumping in de 
overheidsopdrachten van de gemeente 

Overwegende dat artikel 23, 1° van de Grondwet: 
- het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 

werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk 
werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het 
recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen verzekert; 

Overwegende dat krachtens de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, 
overheidsinstanties de mogelijkheid zullen hebben om meer nadruk te leggen op de kwaliteit en de milieu- 
en sociale aspecten; 
Overwegende het  Vlaams  Plan Overheidsopdrachten: voor een strategisch en gecoördineerd beleid 
overheidsopdrachten voor Vlaanderen van de Vlaamse Regering van 29  januari 2016 
Overwegende dat de sociale dumping schadelijk is voor onze economie, werkgelegenheid en sociale 
zekerheid; 
Overwegende dat de (zeer)  langdurige werkloosheid, vooral bij laaggeschoolden en werknemers met 
migratieachtergrond, een structureel probleem is in Vlaanderen en dat de overheidsopdrachten een 
belangrijke bron van werkgelegenheid kunnen betekenen ;  
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Overwegende dat de belangen die op het spel staan, meer bepaald de duur van de arbeidsperiodes, de 
veiligheid, het loon van de werknemers en hun levensomstandigheden, belangen zijn waaraan onze 
overheden een waarde willen hechten die uitgedrukt moet worden door een versterkte normatieve regeling; 
Overwegende dat de sociale dumping tot een nadelige oneerlijke concurrentie leidt voor de bedrijven die 
de geldende regels naleven; 
Overwegende dat het principe van het vrij verkeer van diensten en werknemers gepaard moet gaan met de 
eis tot eerlijke concurrentie en bijgevolg het principe van “gelijke rechten voor gelijk werk” gerespecteerd 
moet worden; 
Overwegende dat op het gebied van de strijd tegen de sociale dumping, de Europese, federale, gewestelijke 
wetgevingen en lokale regelgevingen versterkt moeten worden om dit fenomeen te bestrijden; 
Overwegende dat van de kans die de omzetting van de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten biedt, gebruik gemaakt moet worden om op alle bestuursniveaus ons arsenaal aan 
wetgevingen en regelgevingen tegen de sociale dumping te versterken; 
Overwegende dat andere lokale openbare instellingen aangemoedigd dienen te worden om de principes 
voorzien in dit Charter op te nemen in hun overheidsopdrachten; 
beslist unaniem 
Artikel 1: om het charter toegevoegd aan deze beraadslaging aan te nemen om de sociale dumping in de 
overheidsopdrachten van de gemeente Waregem  te bestrijden. 
Artikel 2: om de hogere bestuursniveaus te verzoeken: 

- Op de meest uitgebreide en bindende manier de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten om te zetten naar Belgisch en Vlaams recht, meer bepaald door de 
voorwaarden strikt vast te leggen om tijdelijke verenigingen te vormen en hun verantwoordelijkheid 
te hekelen in het geval er beroep wordt gedaan op praktijken van sociale dumping;  
5 

- Voldoende personeel te voorzien dat verantwoordelijk is voor de strijd tegen de sociale dumping in 
al zijn vormen; 

- Te pleiten voor de invoering van een minimaal referentieloon op Europees niveau, wat het beste 
wapen tegen de sociale dumping zou zijn; 

- Ervoor te pleiten dat de werkgevers voor deze gedetacheerde werknemers sociale bijdragen betalen 
op het niveau van de bijdragen van het land waarin de dienst gepresteerd wordt.  

Ter zitting te Waregem, op 3 mei 2016 
 
Charter ter bestrijding van sociale dumping in de overheidsopdrachten van de gemeente 
1 Richtsnoeren van de gemeente Waregem   inzake bepaling van de inschrijvingsvoorwaarden, de 

gunningscriteria en de uitvoeringsvoorwaarden van haar overheidsopdrachten  
Artikel 1: Voor elke overheidsopdracht gesloten door de gemeente………………….zal de inschrijver zich ertoe 
moeten verbinden om alle bestaande wettelijke, regelgevende, administratieve of conventionele bepalingen 
na te leven en ervoor instaan dat zijn onderaannemers dat ook doen, desgevallend op het niveau van de 
activiteitensector of het bedrijf, op gebied van individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen, meer 
bepaald inzake de naleving van de arbeidsduur, de verplichtingen omtrent de veiligheid en het welzijn op 
het werk, de toekenning van minstens een minimumloon aan zijn arbeiders en bedienden, de betaling van 
het loon van zijn arbeiders en bedienden, de verplichtingen in verband met het milieu en de bescherming 
ervan, de tewerkstelling of het verblijf van buitenlandse werknemers, DIMONA en LIMOSA, (enz.).  
Artikel 2: §1. Elke inschrijver zal zich ertoe moeten verbinden om dit charter na te leven wanneer hij 
inschrijft op een opdracht die toegekend zal worden door de gemeente……………….., zal aan zijn inschrijving 
de lijst moeten toevoegen van de onderaannemers die zullen deelnemen aan de uitvoering van de opdracht 
en ervoor moeten instaan dat desbetreffende onderaannemers zich ertoe verbinden om dit charter na te 
leven. Deze lijst van onderaannemers en de eventuele veranderingen tijdens de uitvoering van de opdracht 
zullen op voorhand goedgekeurd moeten worden door de aanbestedende dienst.  
§2. In het geval dat het charter geschonden wordt door een onderaannemer, verbindt de inschrijver zich 
ertoe om deze te vervangen door een onderaannemer die dit charter naleeft en om het mogelijke financiële 
nadeel of elke andere verwikkeling op het verloop van de werf (verlenging van de voorziene termijn,…) op 
zich te nemen. 
Artikel 3: In de mate van het mogelijke verbindt de inschrijver zich ertoe om in het kader van de uitvoering 
van de opdracht bij voorkeur beroep te doen op werknemers die onderworpen zijn aan de Belgische sociale 
zekerheid of op werknemers wiens verplaatsing een zo beperkt mogelijke ecologische voetafdruk met zich 
meebrengt. 
Artikel 4: De gemeente…………………….eist dat de werknemers die deelnemen aan de uitvoering van de 
opdrachten behandeld worden op een manier die hun waardige levenskwaliteit verzekert en zal elk gedrag 
dat kan lijken op mensenhandel aanklagen bij de bevoegde instanties.  
Artikel 5: Indien de opdrachtnemer of de onderaannemer van deze opdrachtnemer werknemers 
tewerkstellen die gezien de afstand tussen hun werkplaats en hun woonplaats niet dagelijks naar hun 
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woonplaats kunnen terugkeren, dan zullen zij erop toezien hen van een gepaste huisvesting te voorzien die 
voldoet aan de voorschriften van Bijlage III Deel A, artikel 1N3, punt 15 van het Koninklijk besluit 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001 en aan het Decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode. 
Artikel 6 §1.: In het kader van het plaatsen van zijn opdrachten zal de gemeente………………………..een 
maximale voorrang geven aan de plaatsingswijzen en gunningscriteria die de beste verhouding kwaliteit (op 
sociaal, ecologisch, ethisch en technisch niveau)/prijs bevordert op basis van criteria die kwalitatieve 
aspecten inhouden. 
§2. Bij de keuze van zijn gunningscriteria zal de gemeente……………………………. overheersend aandacht geven 
aan de naleving van de milieu-, sociale en ethische aspecten. Afhankelijk van de dienst op het product in 
kwestie zullen daarbij milieu- of sociale aspecten als criteria opgenomen worden. Bijvoorbeeld de 
vervaardiging van producten zonder gebruik te maken van toxische stoffen of de integratie van kansarmen of 
kwetsbare groepen zoals langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden, oudere werknemers of werknemers 
met migratieachtergrond. 
Deze criteria zullen systematisch in het voorwerp van de opdrachten geïntegreerd worden en in de clausules 
van de bestekken van de opdrachten uitgegeven door de gemeente…………………. 
§3. Ten laatste vanaf de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/24, verbindt de 
gemeente……………………………… zich ertoe om elke abnormaal lage offerte uit te sluiten indien blijkt dat deze 
voortvloeit uit de niet-naleving van de milieu- of sociale verplichtingen of het arbeidsrecht van de wetgeving 
van de Europese Unie, van de nationale wetgeving, van de collectieve overeenkomsten of van het 
internationaal recht.  
2 Gevolgen van de niet-naleving van deze richtsnoeren door een inschrijver of een van zijn 

onderaannemers 
Artikel 7: Elke inschrijver zal aan zijn offerte een uitdrukkelijke verklaring op erewoord toevoegen waarin 
hij aangeeft dat hij zich ertoe verbindt het “Charter tegen de sociale dumping in de overheidsopdrachten 
van de gemeente……………………….” te zullen naleven bij de uitvoering van de opdrachten en dat zijn 
onderaannemers dit eveneens zullen naleven. 
De afwezigheid van deze verklaring op erewoord zal beschouwd worden als blijk gevend van de niet-
naleving, door de inschrijver, van de bepalingen van dit sociaal charter en meer bepaald artikel 1 ervan. 
Bijgevolg zal dit door de aanbestedende overheid gelijkgesteld kunnen worden aan een zware beroepsfout, 
die zijn vertrouwen kan schenden en bijgevolg beschouwd worden als een reden tot uitsluiting van de 
inschrijver. 
Indien tijdens de opdracht mocht blijken dat de inschrijver die de opdracht verkregen heeft, of een van zijn 
onderaannemers, dit charter niet naleeft, zal de inschrijver beschouwd worden als in gebreke blijvende van 
de uitvoering en de aanbestedende overheid zal deze zware nalatigheid vanwege de inschrijver kunnen 
bestraffen binnen de naleving van de voorziene sancties voorzien door de wet betreffende 
overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten.  
Artikel 8: De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om aan de aanbestedende overheid elke vraag van de 
arbeidsinspectiediensten mee te delen, met betrekking tot de naleving van de sociale en fiscale 
verplichtingen. Het betreft de naleving van verplichtingen: 

 inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk als inzake de algemene 
arbeidsvoorwaarden, ongeacht of deze voortvloeien uit de wet of uit paritaire akkoorden op 
nationaal, gewestelijk of lokaal vlak;  

 voortvloeiend uit alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen op fiscaal vlak en op 
het vlak van de sociale zekerheid; 

 tot, in geval de werkgever in gebreke blijft ten opzichte van het personeel dat voor rekening van 
één van zijn onderaannemers op de bouwplaats gewerkt heeft of nog werkt, betaling van de 
bedragen die aan dit personeel verschuldigd zijn voor de werken uitgevoerd op de bouwplaats, in 
de vorm van loon, bijdragen voor de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. Hetzelfde geldt voor 
het personeel dat hij of één van zijn onderaannemers ter beschikking had of heeft. 

De opdrachtnemer staat ook in voor de naleving van deze verplichting door zijn onderaannemers.  
Artikel 9: Naast eventuele strafrechtelijke vervolgingen en zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de 
speciale wetgevingen ter zake zal elke niet-naleving van de vernoemde bepalingen, leiden tot een speciale 
boete, overeenkomstig artikel 45 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, van € 400, ten koste van de 
opdrachtnemer en verschuldigd voor elke niet-nageleefde bepaling, voor elke betrokken werknemer en voor 
elke dag. 
3 Algemene bepalingen 
Artikel 10: De gemeente Waregem zal, in samenwerking met haar politiezone, een informatie-uitwisselings- 
en waarschuwingsplatform invoeren voor sociale dumping, dat in nauw verband zal samenwerken met de 
bevoegde overheden. 
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Artikel 11: De geldigheid van de clausules van dit Charter moet beschouwd worden ten opzichte van de wens 
van de Europese wetgever, en specifiek de Europese richtlijn 2014/24/EU. 
De nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van een clausule van dit Charter heeft geen invloed op de 
geldigheid op tegenwerpbaarheid van de andere clausules van dit Charter. 
Sp.a Fractie  
 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, neemt het woord. De stad is één van de grootste investeerders in 
Waregem. Ruim 15 à 20 MIO euro wordt op jaarbasis geïnvesteerd uit buitengewone dienst. Veel van dit geld 
gaat rechtstreeks naar de uitvoering van werken aan gebouwen, straten, rioleringen, e.d. Het is uiteraard 
belangrijk om goeie prijzen te krijgen, maar het is even belangrijk dat de werken op een eerlijke manier 
uitgevoerd worden. We weten allemaal dat er in de bouwsector een problematiek bestaat. De Confederatie 
Bouw heeft er al meermaals op gewezen dat er zeer veel oneerlijke concurrentie is in de bouwsector, met 
als gevolg dat er elk jaar 5 000 jobs verdwijnen in de bouwsector in België. Bedrijven uit het buitenland 
komen hier werken uitvoeren. Zij bieden hun werknemers geen verloning zoals hier. Er is 
schijnzelfstandigheid. We stellen vast dat er op heel wat werven op zaterdag gewerkt wordt. Zelfs de 
zondagrust wordt niet gerespecteerd. Ook bij de werken aan ZuidBoulevard hebben we vastgesteld dat er 
stukadoors aan het werk waren op zaterdag en zondag. Dit kunnen zelfstandigen zijn, maar iedereen weet 
dat er ook heel wat schijnzelfstandigheid bestaat. Deze bedrijven betalen geen sociale zekerheid. De 
federale regering heeft een jaar geleden 40 maatregelen opgelijst om een eerlijke concurrentie te realiseren 
in de bouwsector. Die maatregelen werden overlegd samen met de vakbonden en met de vertegenwoordigers 
van VVSG. Tot nu toe is er nog maar weinig van die maatregelen in huis gekomen. De VVSG heeft er een 
stukje over geschreven in hun nieuwsbrief van januari. Zij wijzen op de verantwoordelijkheid van steden en 
gemeenten. Sp.a wil daarom vandaag een motie neerleggen waarbij we vragen aan het stadsbestuur om bij 
het realiseren van werken eerlijke concurrentie na te streven. We zien het trouwens zelf als opdrachtgevend 
bestuur. Prijsverschillen van 10 tot 15% zijn meestal nog verklaarbaar, maar prijsverschillen van 30, 40 tot 
50% zijn verontrustend. Wij vragen aan het bestuur om hier aandacht voor te hebben bij de 
aanbestedingsprocedures om die oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het raadslid geeft het voorbeeld van 
de Schone Kleren Campagne een tiental jaar geleden, waarop we ingestapt zijn als stad. Eigenlijk vragen we 
nu hetzelfde, maar dan specifiek voor de uitvoering van werken. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er in de bestekken nu al een aantal clausules opgenomen 
zijn die deze wanpraktijken tegen gaan.  Hij somt op: illegaal verblijven, loon verschuldigd aan werknemers, 
arbeidsbescherming, codex welzijn op het werk, wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en 
maatregelen van werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, … Alle bepalingen zijn 
integraal opgenomen in het bestek. Wij houden een oogje in het zeil om dergelijke praktijken tegen te 
houden. Wat de vraag betreft om de motie goed te keuren, zegt de burgemeester dat we principieel geen 
moties goedkeuren en zeker geen moties die wellicht in alle gemeenteraden van Vlaanderen zullen 
voorgelegd worden. Het is een motie die waarschijnlijk door de partij van bovenaf voorgesteld wordt. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er ook regelmatig moties van andere partijen doorgestuurd 
worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bevestigt dit. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij al enige tijd op deze motie wachtte. Het is goed om de 
bepalingen al op te nemen in de bestekken, maar we kunnen dit nog een stukje versterken. De cijfers liegen 
er niet om, er zijn nog altijd gigantische prijsverschillen. Meestal betreft het bedrijven waarvan de zetel 
zich bevindt in Polen, Tsjechië, Portugal, enz.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit klopt, maar dat hij een principiële houding wil 
aanhouden tegenover moties. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 3 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 
- tegen: 22 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- onthoudingen: 8 Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt 

 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

27. vragen 
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Er werden 7 vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 5. vraag raadslid I. Vandevelde: behoudt van het lokaal fietspunt in het station van Waregem 

“Inleiding 
Deze vraag komt er na het recente nieuws dat de besparingen bij de NMBS ook gevolgen zullen hebben 
voor de lokale fietspunten, i.c. ook het lokaal fietspunt (met blue bikes) in het station van Waregem.  
Behoud van het lokaal fietspunt in het station van Waregem 
Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer door in de directe 
omgeving van drukke mobiliteitsknooppunten fietsdiensten aan te bieden. Fietsgebruikers kunnen in de 
fietspunten terecht om een tweewieler te huren. Medewerkers verhuren fietsen en voeren kleine 
fietsherstellingen uit voor pendelaars die hiervoor betalen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de netheid van fietsenstallingen. Ze houden toezicht en halen fietswrakken uit de rekken.  
Fietspunten zijn een belangrijke schakel in de duurzame keten- en deelmobiliteit. De fiets heeft veel 
potentieel als voor- en natransportmiddel bij het openbaar vervoer. Fietsen is gezond, milieuvriendelijk 
en snel en is ideaal als vervanging of aanvulling op de auto of openbaar vervoer. Fietspunten worden 
bovendien uitgebaat door ondernemingen uit de sociale economie die werken met kansengroepen, zoals 
laaggeschoolden of langdurig werklozen die intensief begeleid worden en werkervaring kunnen opdoen. 
Vier maal winst dus: winst voor fietsers, kansengroepen, milieu en de maatschappij! Deze lokale 
fietspunten zijn gelegen aan NMBS-stations. De financiering gebeurt via de zogenaamde 
klaverbladfinanciering: een combinatie van eigen inkomsten, middelen voor NMBS-prestaties en middelen 
van de gewestelijke en federale overheden onder de vorm van loonpremies (sociale economie). Vaak 
dragen ook steden en gemeenten bij in de financiering. De NMBS is één van de initiatiefnemers van de 
fietspuntwerking, maar schroeft het project nu eenzijdig terug. Zowel de organisaties TreinTramBus, de 
Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, Fiets&Werk als ook de VVSG betreuren deze beslissing van de 
NMBS. De werking van de Fietspunten blijft behouden in de Categorie A stations, verdwijnt in de categorie 
C stations en wordt afgebouwd in de categorie B stations. Het station Waregem valt onder de categorie B.  
Met het afbouwen van het fietspunt: 

- vermindert de netheid van en het toezicht op de fietsstallingen  

- stijgt het aantal fietsdiefstallen  

- is geen fietsherstel meer mogelijk  

- verliezen werknemers uit de sociale economie hun job. 
Het afbouwen van fietspunten betekent een stap terug op gebied van duurzaamheid, milieu en mobiliteit.  
Burgers kunnen de petitie ondertekenen tegen de afbouw via  http://petitie.be/petitie/red-de-
fietspunten. 
Groen Waregem vraagt: 
- Heeft de stad Waregem al weet van een mogelijke afbouw van het NMBS-fietspunt in Waregem?  

- Welke invloed zal dit hebben op de werking (vb. openingsuren)? 

- Wat zullen de gevolgen zijn voor de werknemers van ons Fietspunt?  

- Is de stad bereid om de verminderde steun van de NMBS te compenseren zodat het fietspunt zijn 
huidige werking kan behouden? Groen stelt voor deze bijdrage op te nemen in het kader van het 
burgemeestersconvenant.  

- Wil de stad via zijn gebruikelijke kanalen de burgers op de hoogte brengen van de petitie en hen 
vragen om deze te ondertekenen?” 

 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Vraag 1. vraag raadslid B. Lahousse: fietspunt Waregem bedreigd? 

“Door diverse berichten in de media kreeg ik te horen dat door besparingen binnen de NMBS de fietspunten 
in vraag gesteld worden. Door de jaren heen heeft het punt aan bekendheid en belang gewonnen. Het zou 
enorm spijtig zijn om dit initiatief verloren te laten gaan. Daarom had ik in de gemeenteraad graag 
antwoord gehad op volgende vragen: 
1. Kan er een overzicht gegeven worden van de recentste cijfers van het fietspunt en de evolutie van de 

voorbije jaren 
2. Klopt het dat ook het fietspad in Waregem bedreigd is en in dat geval, wat zijn de gevolgen 
3. Indien de gevolgen van die aard zijn dat het voortbestaan bedreigd is, is de stad dan bereid om dit 

initiatief verder te ondersteunen.” 

- Raadslid, de heer Bruno Lahousse, is tevreden dat hij niet alleen staat met zijn vraag. Het fietspunt is een 
breed maatschappelijk initiatief dat de stad al enige tijd geleden nam samen met de NMBS. Hij verwijst naar 
het artikel in het Wekelijks Nieuws ruim een maand geleden. Het raadslid wenst toch een breder kader te 
schetsen. De eerste twee jaar van de legislatuur zetelde dhr. Lahousse in de OCMW-raad en was hij 

http://petitie.be/petitie/red-de-fietspunten
http://petitie.be/petitie/red-de-fietspunten
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secretaris-penningmeester van Tandem-Dienamo, tegenwoordig gekend als Werkplus. Hij heeft de vzw‟s 
goed leren kennen en heeft een beter zicht gekregen op de sociale economie, de doelstellingen en de 
meerwaarde ervan. Er zijn een aantal diensten die in de sociale economie zitten, zoals groendienst, 
reclamebedeling, onderhoud van hydranten, fietsen verhuren, maar ook het fietspunt als één van de 
speerpunten van sociale economie. De meerwaarde is meer dan puur economisch. Sociale economie zorgt 
ervoor dat mensen kansen krijgen die ze in het normale arbeidscircuit niet krijgen of nog niet krijgen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen kunnen doorstromen naar de reguliere economie. Zonder 
dergelijke initiatieven is dit onmogelijk. Deze mensen een kans geven op langdurige tewerkstelling is een 
verantwoordelijkheid die ook bij de stad en het OCMW ligt. Het initiatief was in die zin ook een meerwaarde 
voor alle actoren. Toen raadslid Lahousse het artikel las, was hij zeer ontgoocheld te lezen dat NMBS zou 
afhaken. Daarnaast is er met het nieuwe parkeerbeleid ook veel aandacht voor flankerende maatregelen. 
Het beleid is zeer breed, maar de fiets is hier prominent in aanwezig. Moest het fietspunt wegvallen, is dit 
zeker een knauw in die maatregelen. De stad heeft de voorbije jaren ook al veel geïnvesteerd in dergelijke 
initiatieven, vb. de blue bikes. Hij zou het jammer vinden als dit initiatief, dat toch redelijk succesvol is, 
verdwijnt. Het zou een eenzijdige en onterechte beslissing zijn van één partner. Vandaar zijn drie vragen 
betreffende het fietspunt.  
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het schepencollege dezelfde bezorgdheid deelt 
over het fietspunt. Het fietspunt is een belangrijk aspect in de totale visie over mobiliteit waarin veel 
aandacht is voor de zwakke weggebruiker en dit ook in het kader van woon-werkverkeer. Hierin speelt het 
fietspunt met de blue bikes zeker een rol. Raadslid Lahousse verwees ook al naar het parkeerbeleidsplan met 
alternatieve maatregelen rond die blue bikes. Zo zou er een blue bike HUB voorzien worden aan Waregem 
Expo. Zo zijn er ook nog onze fietslease en fietskluizen en onze deelname aan het project „samen slimmer 
naar het werk‟ waar de blue bikes ook in passen. Het fietspunt werd opgestart in 2011. Waregem heeft daar 
onmiddellijk op ingespeeld. De eerste twee jaar werd dit nog niet gesubsidieerd door de NMBS. We hebben 
dit altijd ondersteund vanuit de stad en ook vanuit het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). De 
schepen heeft de laatste cijfers opgevraagd bij Werkplus. Werkplus deelt mee dat zij ook instaan voor: 
- Sociale controle in station 
- Netheid in en rond het station (wekelijks vegen van fietsenstallingen) 
- Vier rondes per dag in de fietsparkings (sociale controle, weesfietsen ophalen, …) 
Het klopt dat de NMBS plannen heeft, maar we kregen hier nog geen definitieve bevestiging van. Men zou de 
stations opdelen in drie types.  Waregem zou onder type B vallen. Type B is een categorie die minder dan  
1 000 fietsenstallingen heeft. De stations die meer dan 1 000 fietsenstallingen hebben, zijn categorie A. Dit 
zou betekenen dat onze financiering van de NMBS gehalveerd wordt. Dit zou tot gevolg hebben dat de 
openingsuren verminderen of dat er minder personeel kan aan het werk gezet worden. De huidige uitbating 
van het fietspunt gebeurt door twee voltijdse geschoolde fietsenmakers. Het klein herstel is in omzet 
verdubbeld en groeit nog steeds. Er zijn gemiddeld 3 à 4 kleine herstellingen per dag. De blue bikes zijn in 
aantal exponentieel gestegen, ondermeer door de plaatsing van een automaat die het huren gemakkelijker 
maakt. Het principe van derde betaler dat de stad sedert enkele jaren toepast, laat toe dat de blue bikes 
aan 1 euro per dag kunnen gehuurd worden. In 2013 bij de opstart waren er 20 op jaarbasis verhuurd, in 
2014 meer dan 600 en in 2015 waren er meer dan 1 000 verhuringen per jaar. Het aantal beschikbare blue 
bikes is gestegen van 5 naar 12. Dit zal binnenkort nog vermeerderd worden. De schepen is voorzitter van de 
raad van bestuur van PWA en hij zegt dat er beslist werd om een financiële steun te geven aan Werkplus, die 
minstens de subsidie van de NMBS zou compenseren en die ze zouden verliezen als de NMBS hun plannen 
doorvoert. We zouden dit zeker ondervangen met het PWA de komende twee jaar en de vraag kan dan 
opnieuw gesteld worden, mocht het nog zo zijn. Wij steunen iedereen die het fietspunt in Waregem wil 
houden en zelfs nog versterken. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit goed nieuws is. Ze stelt voor om ook in de Sprong een 
artikel te wijden aan de blue bikes.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit kan meegenomen worden in de communicatie over het 
parkeerbeleidsplan en de flankerende maatregelen. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, vraagt hoeveel fietsstallingen we nu hebben.  Misschien volstaat het om 
uit te breiden met een aantal fietsstallingen. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het niet zo eenvoudig is. Nu hebben we 
ongeveer 700 fietsstallingen voor- en achterkant station samengeteld. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat raadslid Lahousse ook gevraagd heeft of er al gecommuniceerd 
werd door de NMBS dat het effectief zo zal zijn. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit nog niet gecommuniceerd werd. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
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Vraag 2. vraag raadslid H. Vandenbroeke: studeren in de bib 

“De examenperiode komt stilaan dichterbij. Studenten hebben nood aan studeren in de bibliotheek of 
gelijkaardige mogelijkheden. In het verleden werden door de stad hiertoe mooie initiatieven genomen. 
Graag zien we dit dan ook bestendigd. Wat zijn de initiatieven die hiertoe zullen worden genomen naar de 
komende examenperiode en of dit in de toekomst nog mogelijk zal zijn in de nieuwe bibliotheek?” 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat het meer en meer een trend is onder studenten om 
gezamenlijk te studeren. Er heerst wat bezorgdheid omdat die ruimtes beperkt zijn en de vraag nogal groot 
is.  
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat er in het verleden mooie initiatieven genomen 
werden. De studenten worden verwend in de bib. Ze krijgen WIFI, water, verlengkabels voor hun laptop, … 
In de winter krijgen ze chocomelk. In de pauze kunnen ze kubben, freesbeeën, voetballen, … Ze komen zeer 
graag.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat ze ook nog moeten studeren. 
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat er een aanbod aan activiteiten is voor tijdens de 
pauze. Het klopt dat de bib zeer populair is tijdens de examenperiode. De jeugddienst heeft in het verleden 
ook al een aantal zalen in de Schakel gehuurd. De bedoeling is om dit opnieuw te doen. Ook de Mustang 
wordt wellicht weer ter beschikking gesteld. Dit neemt deze maand nog een aanvang. Wat de nieuwe bib 
betreft, is deze zeer ruim. Tijdens de rondgang werd ook al gezegd dat we de studerende jongeren opnieuw 
verwachten in onze bib. Zij kunnen gebruik maken van de gewone zitruimtes en er is een aparte stille 
leeszaal die akoestisch afgesloten wordt. We stellen voor om ook de polyvalente ruimte ter beschikking te 
stellen van de studenten tijdens de examenperiodes. We zullen een mooi aanbod hebben in de nieuwe bib. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, is hiervan overtuigd maar vraagt nog hoe de communicatie 
gebeurt naar de studenten. 
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat de studenten van zelf hun weg vinden naar de bib.  
Eventueel kan er nog gecommuniceerd worden via sociale media, maar het is zodanig populair dat ze wel 
hun weg vinden. De schepen maakt zich sterk dat er geen lege zalen zullen zijn. 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat de jeugddienst via Facebook communiceert. Er zitten ook 
telkens studenten te studeren in de „put‟ van de Academie en dit wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Vraag 3. vraag raadslid H. Vandenbroeke: Jeugdcentrum 

“Gezien het groter wordende aantal feesten die voor de jeugd worden georganiseerd in het Jeugdcentrum 
en onze bedenkingen omtrent veiligheid van onze jeugd hadden we graag vernomen of men kan overwegen 
maatregelen te treffen in functie van de onveilige omstandigheden op de site door de aanwezigheid van de 
omliggende waterlopen?” 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat het jeugdcentrum steeds meer gebruikt wordt voor 
jeugdfuiven e.d. in plaats van in het verleden voor sportactiviteiten. De jeugd ziet ook het nieuws. Er zijn al 
ongevallen gebeurd met waterlopen. Het raadslid wil niet paniekerig doen over de Gaverbeek, maar het feit 
dat de jeugd zelf al de vraag stelt, zou het misschien niet slecht zijn dat er toch iets van afsluiting is. In 
dronken toestanden kan er van alles gebeuren. Beter voorkomen dan genezen, vindt het raadslid. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt of er dan ook een haagje rond de stadionvijvers moet gezet 
worden. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat er geen fuiven aan de stadionvijvers zijn. Men moet dan 
al de ring oversteken. Het gaat over de directe nabijheid. Zij verwijst bv. naar de KSA-fuif. Het is een 
bedenking. Raadslid Vandenbroeke wil het niet op haar geweten hebben dat ze de vraag niet stelt en dat er 
iets gebeurt. 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat er inderdaad wel wat fuiven doorgaan in het 
jeugdcentrum. We mogen de Gaverbeek niet vergelijken met de Meulebeek. Langs de nieuwe arm staat er 
een draad. Langs deze kant staat de Gaverbeek zelfs soms droog. We zijn bezig met de site te herbekijken 
op vlak van mobiliteit. De bedoeling zou zijn om het verkeer langs de buitenkant te leiden, net langs de 
Gaverbeek. Dit plan is al meermaals in het schepencollege komen en zal binnenkort ook in de gemeenteraad 
komen. De bedoeling is om het verkeer aan de buitenkant te houden en alles wat speelwaarde is aan de 
binnenkant te zetten. De speelwaarde kan dan afgescheiden worden van het verkeer met een haag. 
Onrechtstreeks zal dit wel een antwoord zijn op de vraag. De uitgang van het jeugdcentrum is toch ver van 
de beek.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat een haag niet veel kost en is van mening dat het beter 
voorkomen dan genezen is. Zij vraagt ook om het brugje dat er naartoe leidt te vernieuwen. Dat ligt er ook 
al zeer lang en is niet meer van deze tijd. 
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Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Vraag 4. vraag raadslid J. Balduck: omgevingswerken ring 

“In functie van de aanpassingswerken aan de ring zullen de woningen in de Westerlaan 55, 57 en 59 en de 
Toekomststraat 2 worden gesloopt. Kan u een overzicht geven van de concrete eigendomssituatie en de 
timing wanneer deze panden zullen worden afgebroken?” 

- Schepen van woonbeleid, de heer Rik Soens, zegt dat de Toekomststraat 2 aangekocht werd door de stad in 
2014 via een openbare verkoop van Helpt Elkander. Westerlaan 59 hebben we vorig jaar aangekocht. Dit is 
een woning met woonkwaliteit. De woning in Toekomststraat 2 is dit niet. Naar aanleiding van de 
werkzaamheden die we zouden starten om de woning in de Toekomststraat te slopen, is er een nieuwe ronde 
gekomen om te onderhandelen met de eigenaars. Sedert 14 dagen hebben we een compromis met 
Westerlaan 55. Toekomststraat 2 en Westerlaan 55 hangen aan elkaar. We hadden al een bevel van aanvang 
van de werken in Toekomststraat 2 gegeven, maar we hebben die gestaakt. Op het moment van slopen moet 
er nl. aan de woning van de Westerlaan 55 een nieuwe gevel komen. We zijn nu verdere onderhandelingen 
aan het doorvoeren met Westerlaan 57. Het blijft de intentie om alles in één keer te kunnen afbreken. 
Mocht het te lang duren, zullen er maatregelen genomen worden. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Vraag 6. vraag raadslid H. Destoop: toelage kampvervoer 

“Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht 
van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde 
gewest-en gemeentewegen in België . Ik kan het weten, voor een binnenlands transport van ongeveer 400 
km betaal je ruim 50 euro. Uit mijn jeugdbewegingsleven weet ik dat de vrachtwagens voor kampvervoer, 
ook hieronder zullen vallen. Samen met mijn collega Nele Coussement, die volwassen begeleider was van 
Chiro Desselgem, stel ik vast dat het op vandaag vaak al niet eenvoudig is voor jeugdbewegingen om 
vrachtwagens te vinden. Deze kilometerheffing zal misschien een extra drempel zijn voor transporteurs. 
Daarom de vraag aan de schepen van jeugd, om extra toelage te voorzien voor het kampvervoer.” 

-Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat hij de problematiek van kampvervoer goed kent. De 
schepen is ook nog volwassenbegeleider geweest van Chiro Desselgem. Het is inderdaad niet evident om een 
vrachtwagenfirma te vinden en zeker niet om een chauffeur te vinden die in zijn verlof voor een 
jeugdbeweging wil rijden. De bivaktoelage die we op vandaag toepassen, voorziet een vervoertoelage. Het is 
perfect mogelijk om binnen het bestaande reglement te zorgen dat de jeugdverenigingen geen extra 
drempel ondervinden om een firma te vinden voor kampvervoer. De schepen geeft een overzicht van de 
cijfers van vorig jaar. De 15 jeugdverenigingen hebben ongeveer 3 500 km afgelegd om een bivakplaats te 
bereiken. Als de schepen de tarieven van km-heffing bekijkt, schat hij dat het volstaat om de pot van 20 000 
euro op te trekken naar 21 000 euro om aan de grootste noden te voldoen. We hebben al jaren de goede 
gewoonte om ons aanbod van toelagen af te stemmen op gewijzigde situaties. Die km-heffing is nu zo een 
realiteit. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Vraag 7. vraag raadslid X. Wyckhuyse: dringende maatregelen voor het kruispunt N382 - 

Desselgemseweg - Duthoystraat 

“Reeds jaren is het kruispunt van de N382 en de Desselgemseweg – Jozef Duthoystraat vooral een kruispunt 
dat bewijst hoe het verkeerstechnisch niet moet zijn. Tijdens de spitsuren moet men zowel in de 
Duthoystraat als de Desselgemseweg minstens 500 m staan aanschuiven. Ook het verkeer dat van de Stijn 
Streuvelsstraat komt en richting centrum of ring moet, staat dan hopeloos aan te schuiven. Soms dient men 
tot 15 minuten aan te schuiven om via de Stijn Streuvelsstraat de ring op te rijden. Het fietsen promoten, 
kan voor enkelen een oplossing zijn maar vele mensen moeten nu éénmaal een wagen of bestelwagen 
gebruiken om te kunnen werken. Doordat chauffeurs dan ongeduldig worden, gaan ze allerlei gevaarlijke 
bewegingen maken zodat het voor de zwakke weggebruikers daar meer dan gevaarlijk is. Ook de 
oversteekplaats (het fietspad dat de Jozef Duthoystraat dwarst) is heel gevaarlijk vooral bij donker weer 
want fietsers en brommers komen daar massaal de baan op en vervolgen van daar hun weg in alle mogelijke 
richtingen, de meesten zelfs in overtreding met de verkeerswet. Eens de spitsuren voorbij zijn, klagen de 
bewoners van de Desselgemseweg vooral dat daar veel te snel gereden wordt. Welke maatregelen kunnen er 
genomen worden langs de Desselgemseweg, Jozef Duthoystraat en Stijn Streuvelsstraat om de situatie daar 
veel veiliger te maken want vroeg of laat gebeurt daar een zwaar ongeval?” 

-Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, behandelt de verschillende aspecten van de vraag. 



Gemeenteraadszitting dinsdag 03 mei 2016 42 

 

Wat betreft de fileproblematiek, werd er enkele maanden geleden aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
gevraagd om te onderzoeken of extra voorsorteerstroken op de zijtakken van het kruispunt en een 
aangepaste lichtenregeling voor een vlottere verkeersafwikkeling kunnen zorgen. Dit o.a. naar aanleiding 
van de vraag in de gemeenteraad van Kathleen Ravelingien en Koen Delie. Het Agentschap heeft met 
lustellingen, manuele tellingen en filmopnames de huidige verkeersafwikkeling in kaart gebracht. Wij 
verwachten binnenkort een vergaderverzoek voor de bespreking van mogelijke aanpassingen. Er zal normaal 
een provinciale commissie verkeersveiligheid doorgaan in juni waar dat punt aan bod zal komen. 
Wat de complexiteit van het kruispunt betreft, hebben we enkele jaren geleden een rondvraag gedaan bij de 
bewoners van de Hoogmolenwijk en voorgesteld om het inrijdend verkeer vanaf de Desselgemseweg in de 
Stijn Streuvelsstraat fysiek te verhinderen. Dit om de verkeerssituatie op het kruispunt minder complex te 
maken. We hebben daar reactie op gevraagd en bijna 90% was tegen. We hebben dat dan niet willen doen, 
maar ook dat zal aan bod komen in die provinciale commissie verkeersveiligheid. Wij zullen luisteren naar 
het standpunt van AWV en ook het voorstel voorleggen om het verkeerslicht te verplaatsen. 
Voor wat betreft de oversteekplaats voor fietsers in de Jozef Duthoystraat, zullen we de verlichting nog eens 
laten uitmeten. Wij hebben nog geen melding ontvangen over de beperkte verlichting ter hoogte van deze 
oversteek. Wat de snelheid in de Desselgemseweg betreft, hebben we al meermaals de snelheden laten 
registreren door onze radarteller. De radarteller heeft begin april gedurende een week de snelheden 
geregistreerd in de Desselgemseweg tussen de Tapuitstraat en de Oude Desselgemstraat. Dit is een stuk waar 
men nog 70 km/u. mag rijden. Er zijn altijd uitschieters maar de gemiddelde snelheid is tussen 65 km/u. en 
70 km/u. Op zich valt dit mee, maar we weten allemaal dat er buiten de spitsuren dikwijls te snel gereden 
wordt. De Desselgemseweg zit ook in het fietsfondsdossier. Wij hebben van de provincie de bevestiging 
gekregen dat de Desselgemseweg opgenomen is op het reserveprogramma. Wij lobbyen om dit zo snel 
mogelijk bij het programma zelf te krijgen. Bij de heraanleg van de fietsinfrastructuur zal er zeker aandacht 
zijn voor een afscheiding tussen fietspad en rijweg. Hierdoor zal het wegbeeld versmallen en de snelheid 
verlagen. We zullen dan ook kijken of snelheidsvertragende maatregelen nodig zijn op de kruispunten. Voor 
het fietsfondsdossier zou er een startvergadering zijn in september. We hebben goede hoop dat het op het 
programma zelf geraakt. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Guido De Langhe: Secretaris 
 

28. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 05/04/16. 
 
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: Guido De Langhe: Secretaris 
 

Einde van de vergadering om: 20.22 uur 

 
 
 
 

Gedaan in bovenvermelde zitting 
Namens de gemeenteraad 

(get) Vic Barbary 
Waarnemend secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 8 juni 2016 
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