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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 01 maart 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, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor 1 
Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1 
Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 

 

Verslaggevers commissievergadering dd. 23 februari 2016 
-commissie interne zaken: raadslid, dhr. Xavier Wyckhuyse 
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevr. Inge Vandevelde 

-commissie externe zaken: raadslid, mevr. Hilde Dewever 

 
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 29 maart 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 5 april 2016 om 19.00u. 
- Agentschap Binnenlands Bestuur: besluit van de gouverneur jaarrekening 2014 van stad Waregem 

goedgekeurd. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: 
Raadsleden 
 

2. goedkeuren wijzigingen arbeidsreglement 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat dit punt onduidelijk is. De beslissing werd genomen naar 
aanleiding van een audit die uitgevoerd werd. Over welke periode werd de audit uitgevoerd? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat die audit over een periode van 2 jaar ging. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat het dossier niet volledig is. Hij heeft enkel het auditverslag 
gezien van 2013. In het verslag van het Comité staat vermeld dat er eerst plaatsbezoeken zouden zijn. Die 
plaatsbezoeken zijn maar ingepland na de goedkeuring van het verslag. Het raadslid is van mening dat de 
werknemers niet tevreden zijn met deze beslissing en de nieuwe uren. De heer Kasmi stelt voor om dit 
agendapunt nu niet te behandelen en verder te onderhandelen om tot een consensus te komen met alle 
actoren. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er al regelmatig vergaderingen geweest zijn met het 
Syndicaal overleg. Dit werd daar besproken. Er was ook een ruime bevraging van de werknemers. Bij aanvang 
was het een 50/50-verhaal. Bij de tweede bevraging, na een goede uitleg van onze personeelsdienst, is dit al 
veranderd naar de verhouding 75 voor 25 tegen. Het is onmogelijk om voor iedereen goed te doen. De 
wijzigingen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het Syndicaal overleg is overeengekomen dat 
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dit onder opschortende voorwaarde is van een rondgang op de 3 plaatsen en onder opschortende voorwaarde 
van goedkeuring door de arbeidsgeneesheer. Zij waren hiermee akkoord. De rondgang is gepland op  
10 maart. Wij vonden het niet meer dan normaal om dit eerst voor te leggen aan de gemeenteraad en 
nadien de rondgang te doen met de syndicale vertegenwoordigers en de arbeidsgeneesheer. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat zij die tussenkomst niet zomaar doen. Zij hebben ook contact 
gehad met beide vakbonden. Beide vakbonden (ACOD en CCOD/ACV) hebben vandaag een schrijven gericht 
aan het stadsbestuur. Zij hebben gevraagd om het punt betreffende de wijziging van de arbeidsuren en de 
rustlocaties uit de agenda te halen, 10 maart af te wachten en dan uiteindelijk op het sociaal overleg van 
april te finaliseren. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, stelt vast dat raadslid Verhellen het sociaal overleg in twijfel 
trekt. De syndicaal afgevaardigden waren akkoord onder de opschortende voorwaarde dat er eerst een 
rondgang zou plaatsvinden op de 3 locaties en dat de arbeidsgeneesheer akkoord is. Op 10 maart is er de 
rondgang. Alles hangt dus af van de goedkeuring van de arbeidsgeneesheer. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat zij veel respect hebben voor het sociaal overleg en de 
werknemersorganisaties in deze en andere zaken. Aangezien zij in hun schrijven vragen om dit punt van de 
agenda te halen, dan moeten we daar toch de conclusie uit trekken dat dit dossier toch niet zo rijp is om al 
aan de raad voor te leggen. De wijzigingen zijn een gevolg van de audit die geconcludeerd werd in 2013. Er 
wordt ook naar verwezen in de beslissing. Raadslid Verhellen en raadslid Kasmi hebben dit auditrapport al 
gelezen, maar het zou nuttig geweest zijn om dit rapport ook eens voor te stellen in een commissie-
vergadering. De uurregeling is er één onderdeel van, maar er zijn ook veel andere onderdelen, zoals bv. 
communicatie, evaluatie, overleg … Dit zijn allemaal zaken die minder gerelateerd zijn aan de werklieden 
zelf, maar die op een hoger echelon moeten voorzien worden. Raadslid Verhellen leest ook in het 
auditverslag dat er een aangename en leuke werksfeer is in de stedelijke werkplaats. Het rapport dateert 
van 2013. Als het raadslid nu spreekt met de werklieden heeft hij toch een ander gevoel. De beslissing die 
hier voorligt, is één aspect maar er zijn ook nog andere zaken, zoals het gsm-gebruik, de manier van werken, 
de afstandelijkheid, het overleg dat ontbreekt… Allemaal elementen die de sfeer niet bevorderen. Raadslid 
Verhellen vraagt nogmaals om het punt nu niet te stemmen en opnieuw de bespreking te voeren met de 
vakbonden na het bezoek aan de 2 andere locaties. In Veloods zal er misschien een ondercapaciteit zijn en 
de Mote moet toch ook goed bekeken worden. De vragen van de raadsleden naar een geschikte locatie zijn 
heel reëel, want bij slecht weer is dit een minimumvereiste. De vakbonden hebben vorige week een nieuwe 
bevraging gedaan. Het raadslid heeft de petitie mee en deze geeft echt wel aan dat men het voorstel wil 
gewijzigd zien. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er 2 anonieme bevragingen geweest zijn. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, overhandigt de petitie aan de voorzitter. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, is van mening dat er voldoende overleg geweest is. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet opgelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 november 2005 houdende de goedkeuring van het 
arbeidsreglement, zoals gewijzigd; 
Gelet op bijlage 4 van het arbeidsreglement waarin de uurregeling voor het werkliedenpersoneel is 
opgenomen; 
Overwegende dat werken voor het stadsbestuur impliceert dat er soms functiegebonden taken moeten 
uitgevoerd worden buiten de reguliere werktijden; 
Overwegende dat dit samenhangt met diverse activiteiten, evenementen, dienstverlening of 
onderhoudsopdrachten waarbij het stadsbestuur (mede)organisator is óf die op het grondgebied van de stad 
georganiseerd worden; 
Overwegende dat er tegenover de gevraagde prestaties steeds een compensatie staat onder de vorm van 
recup voor overuren en inhaalrust; 
Overwegende dat van elke medewerker de inzet en flexibiliteit verwacht wordt om de vele activiteiten en 
evenementen in goede banen te leiden; 
Gelet op de permanentiesystemen of rotatiesystemen die worden opgesteld om de werklast buiten de 
reguliere tijd te spreiden onder de medewerkers; 
Overwegende dat deze systemen in principe en in de mate van het mogelijke bij het begin van het 
kalenderjaar bekend gemaakt worden en bijgevolg tijdig meegedeeld worden aan de medewerkers; 
Overwegende dat in geval van bijkomende vragen naar medewerking de medewerker ook opgeroepen kan 
worden om prestaties te verrichten buiten deze vooraf opgestelde permanentie- of rotatiesystemen; 
Gelet op het voorstel om dan ook een §2 toe te voegen aan artikel 4 van het arbeidsreglement (II. Plichten 
van de medewerkers - 2. Uitvoering van het werk): §2 In het kader van activiteiten, evenementen, 
dienstverlening of onderhoudsopdrachten wordt van alle medewerkers verwacht dat zij de taken uitvoeren 
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die bij hun job horen. Om de continuïteit van de werking te verzekeren kunnen deze opdrachten ook buiten 
de reguliere arbeidstijd vallen. Als dit gevraagd wordt staat daar steeds compensatie tegenover volgens de 
geldende regels; 
Gelet op het voorstel om de uurregeling van de medewerkers van de stedelijke werkplaats te wijzigen op 
basis van de actiepunten die voortvloeien uit de efficiëntie-audit met als uitgangspunt het optimaal 
benutten van de arbeidstijd en het beperken tot een minimum van de aan- en afrijdtijden naar de stedelijke 
werkplaats; 
Overwegende dat de volgende wijzigingen worden voorgesteld: 
- middagpauze van 11u45 tot 12u15 (i.p.v. 12u00 tot 13u00) met daaraan gekoppeld een wijziging van de 

voormiddagpauze van 9u50 tot 10u00 (i.p.v. 9u45 tot 10u00) én een namiddagpauze van 14u20 tot 14u30 
(nieuw). 

- 3 verschillende locaties voor het nemen van de middagpauze of op de plaats van tewerkstelling op dat 
ogenblik; 

Gelet op het voorstel om voor de medewerkers van de begraafplaatsen de zaterdagprestaties op te nemen in 
het uurrooster (zesdagenweek) met een vaste halve vrije dag tijdens de week; 
Overwegende dat de mogelijkheid tot zomeruur behouden blijft en wordt ingevoerd bij de voorspelling van 
een hittegolf, dit zijn temperaturen van meer dan 25°C gedurende 5 dagen, waarvan minimum 3 dagen 30°C 
of meer; 
Overwegende dat de invoering van het zomeruur gebeurt na goedkeuring door de burgemeester; 
Gelet op het voorstel op de pauzes bij de invoering van het zomeruur als volgt te wijzigen: tijdens de 
werkdag worden twee pauzes van telkens 15 minuten voorzien, d.i. van 9u00 tot 9u15 en van 12u00 tot 
12u15, op vrijdag één, d.i. van 9u00 tot 9u15. Dit zijn betaalde pauzes en worden dus genomen op de plaats 
van tewerkstelling op dat ogenblik; 
Gelet op het voorstel om de inhoud van bijlage 4, waarin de uurroosters en de regeling van het zomeruur 
zijn opgenomen, volledig te vervangen; 
Overwegende dat de medewerkers van de stedelijke werkplaats op voorhand geïnformeerd werden en de 
kans kregen hun opmerkingen anoniem te formuleren; 
Overwegende dat de nieuwe uurregeling ten vroegste zou ingaan op 1 april 2016 op voorwaarde dat alle 
praktische regelingen getroffen zijn; 
Gelet op de bespreking in het managementteam van 10 juli 2015 en 28 september 2015; 
Gelet op de bespreking in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van 15 oktober 2015 en 
21 januari 2016; 
Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen pas in voege treden als 
- de arbeidsgeneesheer zich akkoord verklaart 
- de afgevaardigden van de vakbonden uitgenodigd worden voor een bezoek aan de locaties en een gunstig 

advies verlenen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling 
- de nieuwe regeling na zes maanden geëvalueerd wordt; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 29 
tegen: 2 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Artikel 4 van het arbeidsreglement (II. Plichten van de medewerkers - 2. Uitvoering van het werk) 

wordt aangevuld met een §2: "In het kader van activiteiten, evenementen, dienstverlening of 
onderhoudsopdrachten wordt van alle medewerkers verwacht dat zij de taken uitvoeren die bij hun 
job horen. Om de continuïteit van de werking te verzekeren kunnen deze opdrachten ook buiten de 
reguliere arbeidstijd vallen. Als dit gevraagd wordt staat daar steeds compensatie tegenover 
volgens de geldende regels". 

Art. 2: De inhoud van bijlage 4: Uurroosters werkliedenpersoneel, van het arbeidsreglement wordt als 
volgt vervangen: 

 
Standaard uurrooster: 

maandag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

dinsdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

woensdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

donderdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

vrijdag 7u45 – 12u45  5u 

   38u 
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Het is de medewerkers toegestaan om op de plaats van tewerkstelling op dat ogenblik, een korte 
pauze van 10 minuten te nemen. In de voormiddag van 9u50 tot 10u00 en in de namiddag van 14u20 
tot 14u30. 

 
De middagpauze wordt genomen van 11u45 tot 12u15. Als de medewerkers dit verkiezen kan deze 
genomen worden op de plaats van tewerkstelling op dat ogenblik. De ploegen krijgen hiervoor de 
nodige hygiënische voorzieningen. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om pauze te nemen op 
één van de voorziene locaties. Op basis van de plaats van de uitvoering van de taken wordt de 
dichtstbijzijnde locatie bepaald. 

 
Uurroosters begraafplaatsmedewerkers 
Rooster 1: 

maandag 7u45 – 11u45  4 

dinsdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

woensdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

donderdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

vrijdag 7u45 – 12u30  4,75u 

zaterdag 10u00-13u00  4,5u 

   38u 

Rooster 2: 

maandag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

dinsdag 7u45 – 11u45  4 

woensdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

donderdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

vrijdag 7u45 – 12u30  4,75u 

zaterdag 10u00-13u00  4,5u 

   38u 

Rooster 3: 

maandag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

dinsdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

woensdag 7u45 – 11u45  4 

donderdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

vrijdag 7u45 – 12u30  4,75u 

zaterdag 10u00-13u00  4,5u 

   38u 

Rooster 4: 

maandag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

dinsdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

woensdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

donderdag 7u45 – 11u45  4 

vrijdag 7u45 – 12u30  4,75u 

zaterdag 10u00-13u00  4,5u 

   38u 

Pauze idem met standaarduurrooster (behalve op zaterdag) 
 

Uurroosters medewerkers winkelcentrum 
Week 1: 

maandag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

dinsdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

woensdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

donderdag 7u45 – 12u45  5 

vrijdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

   38u 

Week 2: 

maandag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

dinsdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

woensdag 7u45 – 11u45 12u15-14u30 6,25 

donderdag 7u45 – 12u45  5 

vrijdag 7u45 – 11u45 12u15-16u30 8,25 

zaterdag    
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zondag 8u-9u  2 

   38u 

Pauze idem met standaarduurrooster (behalve op zondag) 
 

Deeltijdse tewerkstelling 
Voor deeltijdse tewerkstelling wordt vertrokken vanuit het basisuurrooster van de medewerker. 
Het beginuur blijft steeds behouden en het einde van de werktijd wordt bepaald naargelang de 
prestatiebreuk. 
Bij de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling of een verlofregeling wordt het uurrooster bepaald 
in overleg tussen de dienstverantwoordelijke en de medewerker. Er wordt daarbij steeds rekening 
gehouden met de goede werking van de dienst. 

 
Zomeruur 
Het zomeruur wordt ingevoerd bij de voorspelling van een hittegolf (volgens de officiële 
parameters). De invoering van het zomeruur gebeurt na goedkeuring door de burgemeester. Als het 
zomeruur wordt ingevoerd werkt men van maandag tot en met donderdag van 6u00 tot 14u15 en op 
vrijdag van 07u45 tot 12u45. Tijdens de werkdag worden twee pauzes van telkens 15 minuten 
voorzien, d.i. van 9u00 tot 9u15 en van 12u00 tot 12u15, op vrijdag één, d.i. van 9u00 tot 9u15. 
Dit zijn betaalde pauzes en worden dus genomen op de plaats van tewerkstelling op dat ogenblik. 
De medewerkers die deeltijds werken hebben hetzelfde beginuur en het einde van de werktijd 
wordt bepaald naargelang van de prestatiebreuk. 

Art. 3: De nieuwe uurregeling gaat in op 1 april 2016 op voorwaarde dat alle praktische regelingen 
getroffen zijn. Indien er na het plaatsbezoek van de locaties geen protocol van akkoord door de 
vakbonden en de arbeidsgeneesheer gegeven wordt, dan wordt deze ingangsdatum uitgesteld. 

Art. 4: De nieuwe regeling zal na zes maanden aan een evaluatie onderworpen worden. 
Art. 5: Deze wijzigingen worden opgenomen in het bestaande arbeidsreglement en in een gecoördineerde 

versie herwerkt. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

3. goedkeuren wijziging rechtspositieregeling 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling vanaf 1 januari 2009, zoals gewijzigd; 
Gelet op Titel VIII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk IV. Facultatieve toelagen; 
Gelet op het voorstel om een artikel 337bis toe te voegen waarmee een verstoringstoelage wordt toegekend 
aan het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of permanentieplicht opgeroepen wordt 
voor een dringend werk; 
Overwegende dat de medewerker effectief gevolg moet geven aan de oproep door middel van een actie of 
handeling die aan de vraag of het probleem van de oproeper beantwoordt om recht te hebben op deze 
verstoringstoelage; 
Overwegende dat het louter uitvoeren van telefonische handelingen wordt uitgesloten van het recht op deze 
toelage; 
Overwegende dat de verstoringstoelage minimaal twee keer en maximaal vier keer het uurloon kan bedragen 
(bruto uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen 
van een hogere functie of de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering); 
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Gelet op het voorstel om een verstoringstoelage toe te kennen die drie keer het bruto uurloon bedraagt en 
eenmalig wordt toegekend per oproep waaraan gevolg werd gegeven; 
Gelet op de bespreking in het managementteam van 10 juli 2015; 
Gelet op de bespreking in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van 15 oktober 2015 en 
21 januari 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Artikel 337bis wordt toegevoegd in hoofdstuk IV van de rechtspositieregeling: 

Titel VIII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 
Hoofdstuk IV. Facultatieve toelagen 
"Afdeling IV. Verstoringstoelage 
Art. 337bis 
Medewerkers die niet van wacht zijn en die niet op een planning van permanentie of 
rotatiesystemen staan, maar die toch onverwacht opgeroepen worden om een dringende taak uit te 
voeren kunnen aanspraak maken op een verstoringstoelage. 
Om recht te hebben op deze verstoringstoelage moet de medewerker ook effectief gevolg geven 
aan de oproep door middel van een actie of handeling die aan de vraag of het probleem van de 
oproeper beantwoordt. Het louter uitvoeren van telefonische handelingen wordt uitgesloten van 
het recht op deze toelage. 
De verstoringstoelage bedraagt drie keer het bruto uurloon en wordt eenmalig toegekend per 
oproep waaraan gevolg werd gegeven". 

Art. 2: Deze wijziging wordt opgenomen in de bestaande rechtspositieregeling en in een gecoördineerde 
versie herwerkt. 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

4. goedkeuren gratis grondafstand Waterstraat 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vraagt welk openbaar nut. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het een deel van de openbare weg is. Vroeger liep de 
eigendom tot het midden van de openbare weg. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat het een oud dossier is. Er is daar een verkaveling 
geweest en die mensen moesten overdracht doen van de terreinen van openbaar nut. Ze hebben dit toen 
niet gedaan en komen nu in een andere familiale verdeling terecht. De overdracht van die gronden moet nu 
nog gebeuren. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, veronderstelt dat het over een smalle strook gaat. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, bevestigt dit. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het stuk grond gelegen aan de Waterstraat, en kadastraal gekend Waregem 3de afdeling, 
sectie D, perceel 71d met een oppervlakte van 748m² op heden nog eigendom is van de consoorten Colpaert; 
Overwegende dat de consoorten Colpaert het perceel grond, gelegen aan de Waterstraat kosteloos wensen 
over te dragen aan stad Waregem;  
Overwegende dat deze overdracht dient te gebeuren bij authentieke akte, en overwegende dat bij gevolg 
notaris Desimpel-Van Eeckhout werd aangesteld; 
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Overwegende dat het over een regularisatie gaat van een bestaand dossier en er dus voorgesteld werd dat de 
stad de kosten voor het verlijden van de akte zal dragen; 
Gelet op de ligging en de configuratie van dit perceel grond; 
Overwegende dat de overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de 
opname in het openbaar domein van de stad Waregem;  
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Ronny Van Eeckhout; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De kosteloze grondoverdracht van het perceel grond gelegen in de Waterstraat en kadastraal 

gekend Waregem 3de afdeling, sectie D perceel D71 met een oppervlakte van 748m² en eigendom 
van de consoorten Colpaert, wordt goedgekeurd.  

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

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

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

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

5. onroerende goederen: goedkeuren ruil Kronkelbeek  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de overeenkomst, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 2 oktober 2007, tussen de 
stad en Eurostock betreffende het verleggen van de Kronkelbeek gelegen Sint-Eloois-Vijve, 6de afdeling, 
sectie B, naar aanleiding van een bouwaanvraag van Eurostock; 
Overwegende dat krachtens bovenvermelde overeenkomst de bedding van de Kronkelbeek moest verplaatst 
worden; 
Overwegende dat na het verleggen van de bedding van de Kronkelbeek de gronden van de oude en de nieuwe 
bedding moeten geruild worden; 
Gelet op het voorstel tot ruiling zoals hierna beschreven: 
 - Europoint verwerft (oude bedding)= 13a 78ca (lot2) 
 - Europoint staat af (nieuwe bedding)= 20a4ca (lot1) 
Gelet op het metingsplan opgemaakt door landmeter Lieven Hutsebaut;  
Gelet op het ontwerp van akte opgemaakt door notaris Stein Binnemans; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
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Art. 1: De ruiling met gesloten beurzen wordt als volgt goedgekeurd: 
- Europoint verwerft (oude bedding) = 13a78ca (Lot2) 
- Europoint staat af (nieuwe bedding) = 20a04ca (lot1) 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde ruiling geschiedt onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte. 
Art. 3: De in artikel 1 vermelde ruiling geschiedt om reden van openbaar nut 
Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten voor 

de ruiling te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. 
Art. 5: De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

6. onroerende goederen: goedkeuren ruil gronden Transvaalstraat  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad eigenaar is van de percelen grond gelegen te Waregem nabij de Transvaalstraat, 
en aldaar kadastraal gekend Waregem 2de afdeling sectie B, nummer 29/2A; 
Gelet op de vraag van de heer Henri Debontridder, die als aanpalend eigenaar van de woning Transvaalstraat 
12, een stuk van zijn gronden wenst te ruilen met een deel van de grond eigendom van het stadsbestuur; 
Gelet op het voorstel tot ruiling zoals hierna beschreven: 

- De heer Debontridder staat af: Lot B, deel nr. 29t2, 89m² 
- De heer Debontridder verwerft: Lot A, deel nr 29/2a, 89m² 

Gelet op het metingsplan, opgemaakt door landmeter Jo D‟hondt; 
Overwegende dat de ruiling van de gronden aan de Transvaalstraat, de verdere ontwikkeling voor sociale 
huisvesting faciliteert;  
Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Desimpel, Van Eeckhout; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De ruiling met gesloten beurzen wordt als volgt goedgekeurd: 

- De heer Debontridder staat af: Lot B, deel nr 29t2, 89m² 
- De heer Debontridder verwerft: Lot A, deel nr 29/2a, 89m² 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde ruiling geschiedt onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpakte. 
Art. 3: De in artikel 1 vermelde ruiling geschiedt om reden van openbaar nut.  
Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 

voor de ruiling te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te 
ondertekenen. 

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

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

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



Gemeenteraadszitting dinsdag 01 maart 2016 9 

 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

7. goedkeuren desaffectatie en verkoop van een perceel grond in de Bosstraat 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid artikel 42&1:43,&2;12° en 248 tot en met 261; 
Overwegende dat een gedeelte wegenoverschot Bosstraat, kadastraal gekend 2de afdeling, Sectie B zonder 
nr., al geruime tijd geen publieke bestemming meer heeft en in het kader van een optimalisatie van het 
gemeentelijk patrimonium het aangewezen is te verkopen; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd 23 april 2015 houdende de opstart 
dossier verkoop gedeelte wegoverschot Bosstraat aan de aanpalende eigenaars DL Medical bvba; 
Gelet op het opmetingsplan met referentie 0073 door de heer Jo D‟Hondt, landmeter-expert te Waregem op 
26 augustus 2015; 
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid en 
met referte 00117 (voorheen 34040/873)en de verkoopwaarde van het betreffende eigendom vermeldt; 
Overwegende dat de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, de ontwerpakte van verkoop heeft 
voorgelegd; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring te verlenen om conform het opmetingsplan van de landmeter-expert Jo D‟Hondt, het 

perceel, kadastraal gekend 2de afdeling, Sectie B zonder nr, te desaffecteren en in te lijven in het 
privaat domein van de stad. 

Art. 2: De verkoop van het perceel wegenoverschot (voorheen deel van de Bosstraat), volgens opmeting 
(05a47ca36dm²) met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 1146AP0000, aan de 
eigenaars DL Medical bvba, met maatschappelijke zetel te Zingem, wordt goedgekeurd mits de som 
van 41 052 ,00 euro, en conform de voorgelegde ontwerpakte opgemaakt door de Dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.  

Art. 3: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze verkoop te vervullen, alsmede wordt er volmacht verleend om alle stukken en akten 
ervan geldig te ondertekenen. 

Art. 4: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen. 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

8. goedkeuren desaffectatie en verkoop van een perceel grond in de Industrielaan 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid artikel 42&1:43,&2;12° en 248 tot en met 261; 
Overwegende dat een smalle strook restgrond, langs de Industrielaan (deel uitmakend van de industriezone 
„Vijverdam‟), kadastraal gekend 3de afdeling, Sectie F zonder nr., al geruime tijd geen publieke bestemming 
meer heeft en in het kader van een optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium het aangewezen is te 
verkopen; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd 29 oktober 2015 houdende de 
opstart dossier verkoop gedeelte restgrond Industrielaan aan de aanpalende eigenaar, de firma Renson 
Ventilation; 
Gelet op het opmetingsplan met referentie 0070 door de heer Jo D‟Hondt, landmeter-expert te Waregem op 
6 september 2015; 
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid en 
met referte 03349 en de verkoopwaarde van het betreffende eigendom vermeldt; 
Overwegende dat de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties, de ontwerpakte van verkoop heeft 
voorgelegd; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring te verlenen om conform het opmetingsplan van de landmeter-expert Jo D‟Hondt, het 

perceel, kadastraal gekend 3de afdeling, Sectie F zonder nr, te desaffecteren en in te lijven in het 
privaat domein van de stad. 

Art. 2: De verkoop van de strook grond gelegen langs de Industrielaan, volgens opmeting (13a52ca25dm²) 
met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer F 1092A P0000, aan de nv Reso met 
maatschappelijke zetel Kruishoutem(Nokere) wordt goedgekeurd mits de som van 169 031,25 euro, 
en conform de ontwerpakte opgemaakt door de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid. 

Art. 3: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze verkoop te vervullen, alsmede wordt er volmacht verleend om alle stukken en akten 
ervan geldig te ondertekenen. 

Art. 4: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen. 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

9. stadhuis, herstellen en vernieuwen zonwering: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 
gunnen 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat er ondertussen al vaste systemen bestaan, waarbij men geen 
last meer heeft van wind- of stormschade. Misschien moet er na verloop van tijd geïnvesteerd worden in een 
nieuw systeem. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat dit gaat over de kant waar vroeger de FOD Financiën 
zat. Zij huurden dit van ons en nu hebben wij zelf deze zone ingenomen. 
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); 
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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 heel veel zonweringen van het Stadhuis niet meer naar behoren kunnen gebruikt worden; 
Overwegende dat sommige zonweringen schuin hangen of lamellen hebben die niet meer kunnen gekanteld 
worden; 
Overwegende dat andere zonweringen niet meer omhoog of omlaag kunnen; 
Overwegende dat het wenselijk is om een gedeelte van de defecte zonweringen volledig te vernieuwen, en 
een gedeelte te herstellen; 
Gelet op het ontwerp voor deze werken, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 
15 000,00 euro excl. BTW of 18 150,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/IW/0119; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het vernieuwen en herstellen van de zonweringen van het Stadhuis goed te 

keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 18 150,00 euro incl. 
BTW. 

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

budgetcode 2210207/IW/0119. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

10. goedkeuren opdracht leveren van een tractor voor de technische dienst: 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 de tractor Deutz Fahr Agrotron 105 van de Technische dienst (bouwjaar 1997) momenteel 
meer dan 9560 draaiuren op de teller heeft; 
Overwegende dat deze tractor gebruikt wordt voor het trekken van zware karren en voor het strooien van 
wegenzout en dat hij door de zware belasting en de vele draaiuren versleten is; 
Overwegende dat de Technische dienst voorstelt een jonge tweedehandse tractor met een motorvermogen 
tussen 120 en 130 pk aan te kopen om het zware werk van de Technische dienst aan te kunnen; 
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Overwegende dat de kostprijs van deze opdracht op 85 000,00 euro inclusief btw geraamd wordt; 
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 aan de firma die de tractor mag leveren, gevraagd zal worden de oude tractor Deutz Fahr 
Agrotron 105 over te nemen in de staat waarin hij zich bevindt; 
Overwegende dat het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht als volgt In het investeringsbudget 
2016 ingeschreven is: 

Omschrijving 
Raming inclusief 
btw 

Budgetsleutel Actienummer Ramingnummer 

1 tweedehandse tractor € 85 000,00 2016/2430000/OM/0200 2016140781 2016000101 

Gelet op het bestek 2016/002 betreffende de levering van een tractor voor de Technische dienst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het leveren van een tweedehandse tractor voor de 

Technische dienst goed. 
Art. 2: De in artikel 1 beschreven opdracht wordt geraamd op 85 000,00 euro inclusief btw en wordt via 

een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund. Het nodige krediet 
voor de uitvoering van deze opdracht is ingeschreven in het investeringsbudget op de budgetsleutel 
2016/2430000/OM/0200 (ramingnummer 2016000101). 

Art. 3: De gemeenteraad keurt het bestek 2016/002 betreffende de levering van een tractor voor de 
Technische dienst goed. 

Art. 4: Aan de firma die de tractor voor de Technische dienst mag leveren, zal gevraagd worden de oude 
tractor Deutz Fahr Agrotron 105 over te nemen in de staat waarin hij zich bevindt. 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

11. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van fietsinfrastructuur in Waregem en 

Anzegem 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie om het fietstraject tussen Waregem en Anzegem langs de Maalbeek 
op te nemen in het Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Overwegende dat het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem fietsinfrastructuur 
willen aanleggen tussen de Industrielaan in Waregem en de Walskerkestraat in Anzegem; 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Anzegem fietsinfrastructuur wil aanleggen in de 
Steenbruggestraat; 
Overwegende dat het provinciebestuur de aanleg van de fietspaden voor 100% financiert; 
Overwegende dat het provinciebestuur zal instaan voor de aanbesteding en opvolging van de aanleg van de 
fietspaden; 
Overwegende dat het stadbestuur de studie voor de aanleg van het fietspad tussen Waregem en Anzegem 
volledig financiert omdat het gemeentebestuur van Anzegem meer gronden moet verwerven voor de aanleg 
van het fietspad; 



Gemeenteraadszitting dinsdag 01 maart 2016 13 

 

Overwegende dat het aangewezen is om een aantal afspraken te maken tussen beide besturen voor het 
ontwerp van deze fietsinfrastructuur; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van fietsinfrastructuur in Waregem en Anzegem 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 
Bijlage: Aanleg van fietsinfrastructuur in Waregem en Anzegem, samenwerkingsovereenkomst voor 
samengevoegde opdracht van diensten 
Tussen:  
Het stadsbestuur van Waregem, vertegenwoordigd door de gemeenteraad in de persoon van voorzitter van 
de gemeenteraad, Kurt Vanryckeghem en de secretaris Guido De Langhe, die handelen ter uitvoering van de 
beslissing van de gemeenteraad van….. 
En 
Het gemeentebestuur van Anzegem, vertegenwoordigd door de gemeenteraad in de persoon van voorzitter 
van de gemeenteraad, Stefan Titeca en de secretaris Sonja Nuyttens, die handelen ter uitvoering van de 
beslissing van de gemeenteraad van….. 

Overwegende dat het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem fietsinfrastructuur 
willen aanleggen tussen de Industrielaan in Waregem en de Walskerkestraat in Anzegem; 
Overwegende dat het stadsbestuur van Waregem de studie voor de aanleg van deze fietsinfrastructuur zal 
financieren; 

Overwegende dat het gemeentebestuur van Anzegem fietsinfrastructuur wil aanleggen in de 
Steenbruggestraat; 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Anzegem de studie voor de aanleg van deze fietsinfrastructuur 
zal financieren; 

Wordt het volgende overeengekomen: 
Artikel 1- voorwerp van de studieopdracht 
Het stadsbestuur van Waregem staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in voor de 
gunning van de opdracht voor studie van de aanleg van fietsinfrastructuur in Waregem en Anzegem. 
De modaliteiten als vermeld in artikel 7 zijn van toepassing op deze diensten. 
Het stadsbestuur van Waregem maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan het 
gemeentebestuur van Anzegem. Beide partijen nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de 
administratieve en technische bepalingen die zij in het bestek laten inlassen. 
Het stadsbestuur van Waregem mag de opdracht slechts publiceren nadat beide partijen de 
aanbestedingsdocumenten goedgekeurd hebben. 
Artikel 2- Veiligheidscoördinator-ontwerp 
Tijdens de studiefase van het ontwerp stelt het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van 
Anzegem, overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de 
veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp 
aan. 
Diegene die met het ontwerp van de aanleg van de fietsinfrastructuur belast is, staat in voor de prijsvraag 
overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en voor de opmaak van het gunningsvoorstel voor 
de aanstelling van een veiligheidscoördinator-ontwerp. 
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Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun 
aandeel in de opdrachten, ten allen tijde volledig en adequaat vervult, en dat hij alle informatie krijgt die 
nodig is voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten. Hiertoe wordt hij/zij uitgenodigd op alle 
vergaderingen i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij alle studies binnen een termijn die hem/haar toelaat 
zijn/haar opdracht uit te voeren. 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp 
worden evenredig verdeeld over het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem 
overeenkomstig de geraamde kostprijs van de werken op hun respectievelijke domein. 
Artikel 3- Milieuhygiënisch bodemonderzoek 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van Vlarebo zal het stadsbestuur van 
Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de 
conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. In voorkomend geval zal het 
stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem hiervoor een aparte overeenkomst 
afsluiten met een bodemsaneringsdeskundige. Het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van 
Anzegem voegen het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technisch verslag toe 
aan het aanbestedingsdossier. 
Diegene die met het ontwerp van de aanleg van de fietsinfrastructuur belast is, staat in voor de prijsvraag 
overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en voor de opmaak van het gunningsvoorstel voor 
de aanstelling van een bodemsaneringsdeskundige. 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de bodemsaneringsdeskundige 
worden door het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem gedragen overeenkomstig 
het geraamde aandeel van het grondverzet op hun respectievelijke domein. Dit betreft o.a. – niet limitatief- 
volgende kosten: 

 Het aanstellen van de bodemsaneringsdeskundige 

 Het opmaken van het technisch verslag 

 De conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie 

 De kosten voor een milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het technisch verslag 

 Extra gerelateerde prestaties van het studiebureau 
Artikel 4 – Verwerving van de gronden 
Voor de realisatie van de fietsinfrastructuur is het noodzakelijk om gronden te verwerven. De dienstverlener 
staat in voor de opmaak van de onteigeningsplannen op basis van het ontwerp van de fietsinfrastructuur. 
Het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem betalen elk de 
onteigeningsvergoedingen voor de te onteigenen gronden op hun respectievelijke grondgebieden. 
Artikel 5 – leiding van de studieopdracht 
Het stadsbestuur van Waregem duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van 
de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven aan de dienstverlener, 
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdrachten op 
te maken, de studie te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz… 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het domein van het gemeentebestuur van Anzegem zal de 
leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen. Het gemeentebestuur van Anzegem geeft 
advies binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang van de studieopdracht te garanderen. 
Wanneer de leidend ambtenaar meent dat het project in zijn geheel in gedrang komt, bijvoorbeeld door 
belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden en de opdracht niet in overeenstemming met de 
vooropgestelde planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie met 
vertegenwoordigers van beide partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee 
werkdagen een beslissing proberen te nemen. Komen partijen niet overeen binnen die termijn, dan is de 
leidend ambtenaar bij deze bepaling door hen gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het 
project als geheel. 
Artikel 6 – Opdracht voor de dienstverlener 
De dienstverlener wordt belast met het ontwerp en de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de 
uitvoering van de opdracht van werken. De dienstverlener maakt afzonderlijke aanbestedingsdossiers voor de 
fietsinfrastructuur in de Steenbruggestraat en voor de fietsinfrastructuur tussen de Industrielaan en de 
Walskerkestraat. 
Artikel 7 – Gunning van de studieopdracht 
Het stadsbestuur van Waregem schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening van de 
inschrijvingen en maak het gunningsverslag op. Het stadsbestuur wijst de opdracht toe nadat het 
gunningsverslag goedgekeurd is door het college van burgemeester en schepenen in Waregem en in Anzegem. 
Het stadsbestuur van Waregem zal het contract sluiten nadat alle partijen hebben ingestemd met het 
gunningsverslag en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan en dat zij 
voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien. 
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Ingeval een partij niet wenst toe te wijzen, kunnen de reeds gemaakte kosten die partij ten laste gelegd 
worden. 
Artikel 8 – Borgtocht 
Het stadsbestuur van Waregem verzoekt de dienstverlener de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op 
de totaliteit van de diensten. De aanwending van deze borg zal enkel gebeuren op aanvraag en goedkeuring 
van beide partijen. 
Artikel 9 – Wijziging aan de opdracht van de dienstverlener 
Als één van de partijen tijdens de uitvoering van de studieopdracht een belangrijke wijziging van de 
opdracht of de plans noodzakelijk acht, wordt voor de betekening van het schriftelijke wijzigingsbevel aan 
de dienstverlener  de schriftelijke goedkeuring van de partijen bekomen met de voorstelde wijzigingen en 
verrekeningen. Indien de partijen niet reageren binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar de 
goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De leidend 
ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of belangt van de wijziging, hiervoor een redelijke termijn 
bepalen. 
Artikel 10 -  Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt. 
Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder beide partijen, naar rato 
van hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht. 
Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij de andere 
partijen. 
Artikel 11- Betaling 
De facturen voor het ontwerp van de fietsinfrastructuur tussen de Industrielaan en de Walskerkestraat 
worden aan het stadsbestuur van Waregem gericht. 
De facturen voor het ontwerp van de fietsinfrastructuur in de Steenbruggestraat worden aan het 
gemeentebestuur van Anzegem gericht. 
De facturen voor de veiligheidscoördinatie-ontwerp worden volgens de modaliteiten van artikel 2 aan beide 
partijen gericht. 
De facturen voor het milieuhygiënisch bodemonderzoek worden volgens de modaliteiten van artikel 3 aan 
beide partijen gericht. 
Artikel 12 – Oplevering, vrijgave borgtocht 
Aangezien het één globale opdracht betreft, wordt de oplevering verleend voor de volledige aanneming, dus 
voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens betrekking op de gehele aanneming. 
Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf in kennis gesteld per 
aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, zijn 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Als de 
partijen oordelen dat de studie niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een duidelijk motivatie. 
Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt 
bezorgd aan alle betrokken partijen. 
Artikel 13 – verzekeringen 
Elke partij zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid gedekt is en vrijwaart de andere partijen/ 

Opgemaakt in … originele exemplaren te Waregem op….. 

Voor het stadbestuur Waregem 
Guido De Langhe       Kurt Vanryckeghem 
Secretaris        Burgemeester 
Voor het gemeentebestuur Anzegem 
Sonja Nuyttens        Stephan Titeca 
Secretaris        voorzitter gemeenteraad 
 

12. ereloonovereenkomst voor opmaak ontwerp 'aanleg fietsinfrastructuur in Waregem en 
Anzegem': 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 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; 
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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, § 2; 
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de aanbestedende overheden, gesloten op 1 maart 2016; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ereloonovereenkomst voor het opstellen van het ontwerp 
aanleg fietsinfrastructuur in Waregem en Anzegem” een bestek met nr. 2016/TWW/027 werd opgesteld door 
de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000,00 excl. btw of € 60.500,00 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Gemeente Anzegem, De Vierschaar 1 te 8570 
Anzegem, en dat het voorlopig toegezegd bedrag  € 15.000,00 bedraagt; 
Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Stad Waregem de 
procedure zal voeren en in naam van Gemeente Anzegem bij de gunning en de uitvoering van de opdracht 
zal optreden; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden als volgt: 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000134 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2140007/OM/0200 ontwerp aanleg fietspaden € 0,00 

Bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging € 35 000,00 

Overwegende dat het krediet zal worden bijvoorzien bij de volgende budgetwijziging;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/TWW/027 en de raming voor de opdracht 

“Ereloonovereenkomst voor het opstellen van het ontwerp aanleg fietsinfrastructuur in Waregem 
en Anzegem”, 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 € 50.000,00 excl. btw of 
€ 60.500,00 incl. 21% btw. 

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

Art. 3: Een bijdrage zal aangevraagd worden bij de derde betaler Gemeente Anzegem, De Vierschaar 1 te 
8570 Anzegem. 

Art. 4: Stad Waregem wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Gemeente Anzegem 
bij de gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden. 

Art. 5: Akkoord te gaan om kredieten bij te voorzien bij de volgende budgetwijziging. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

13. veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp en verwezenlijking) - dienstjaar 2016/2017: 

goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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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 bereikt); 
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; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere 
wijzigingen; 
Overwegende dat de diensten „Wegen-Waterlopen en Verkeer‟ en „Gebouwen‟ regelmatig type werken op 
hun programma hebben die men kan catalogiseren onder „kleine werken‟waartoe wel een 
veiligheidscoördinator ontwerp én uitvoering dient aangesteld te worden; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de beide diensten één veiligheidscoördinator kunnen aanspreken 
voor alle kleine werken voor één jaar; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én 
verwezenlijking)-dienstjaar 2016/2017” een bijzonder bestek werd opgesteld ; 
Gelet op de taakinhoud : 
-veiligheidscoördinatie conform de bepalingen van art.18 van de Wet op het Welzijn van 04.08.1996 en 
art.11 van het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (gedeelte ontwerp) 
-veiligheidscoördinatie conform de bepalingen van art.22 van de Wet op het Welzijn van 04.08.1996 en art. 
22 van het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (gedeelte verwezenlijking) 
Gelet op de raming veiligheidscoördinator ontwerp én verwezenlijking 

Opleverings- 
bedrag tot … euro exclusief 

btw 

vermoedelijk 
aantal opdrachten 

ereloon %  Vast ereloon in 
euro / % ereloon 

bedrag 

25.000 9 Vast ereloon per project 500,00 4.500,00 

75.000 7 1,25 937,50 6.562,50 

125.000 3 1,00 1.250,00 3.750,00 

200.000 3 0,75 1.500,00 4.500,00 

250.000 4 0,65 1.625,00 6.500,00 

300.000 3 0,55 1.650,00 4.950,00 

350.000 2 0,50 1.750,00 3.500,00 

  totaal  34.262,50 

  btw  7.195,13 

  algemeen totaal 41.457,63 

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, kredieten worden 
voorzien via budgetaanpassing per werk waarvoor een veiligheidscoördinator noodzakelijk is; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Akkoord te gaan met het ontwerp „veiligheidscoördinatie ontwerp én verwezenlijking‟ voor diverse 

kleine opdrachten per jaarbasis. 
Art. 2: De raming voor deze opdracht wordt geraamd op  € 34.262,50 excl. btw te verhogen met 21% btw 

te voldoen door medecontractant. 
Art. 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 
Art. 4: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten via budgetaanpassing per werk waarvoor een 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
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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, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

14. overlagen in KWS diverse gemeentewegen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij anderhalf jaar geleden een tussenkomst gedaan heeft over 
de kwaliteit van het wegdek in de Nieuwstraat en in Desselgem-Dries. Dit zijn 2 stukken die overlaagd 
werden met een slemlaag. Dit is een heel dun laagje asfalt. Dit is ondertussen geen laag meer, maar enkel 
nog brokstukken. Dit zou echt op korte termijn moeten aangepakt worden, bij voorkeur nog in 2016. Het zijn 
toch belangrijke wegen, ook in het fietspadennetwerk.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit kan bekeken worden door de dienst. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overlagen in KWS van diverse gemeentewegen 2016” een 
bestek met nr. 2016/TWW/LD/036 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 310.793,00 excl. btw of € 376.059,53 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016; 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000034 TWW IE13overig beleid Omgeving 2240007/OM/0200 overlagen in KWS van 
diverse gemeentewegen 

€ 376 500,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/TWW/LD/036 en de raming voor de 

opdracht “Overlagen in KWS van diverse gemeentewegen 2016”, 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 € 310.793,00 excl. btw of € 376.059,53 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Nele Coussement, 
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M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 
- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

15. nutsleidingen: goedkeuren plaatsing 3 nieuwe foorkasten Olm 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de bestaande 3 foorkasten van Parking Olm verouderd zijn en er wordt voorgesteld deze te 
vervangen; 
Overwegende dat het aangewezen is om de mogelijkheid open te houden dat de zaterdagmarkt op de 
parking kan staan dienen drie (3) „Vaste foorkasten 3F Type 4 aansluitkast met meer stopcontacten 100A 
(6x32A2f en 4x63A3f)‟ geplaatst te worden; 
Overwegende dat de kostprijs voor 1 foorkast € 3.458 excl.btw bedraagt; de totaalinvestering voor de drie 
foorkasten bedraagt € 10.374,00 excl. btw; 
Overwegende dat het budget dient bij voorzien te worden in een eerstvolgende budgetwijziging, als volgt; 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150092 TWW IE13overig beleid Omgeving 2280007/OM/0640 uitbreiding laagspanning, 
openbare verlichting, 
aardgasnet, kabelnet 

€ 0,00 

Budget bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging € 12 552,54 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  Goedkeuring wordt gehecht aan de offertes en het financieringsvoorstel opgemaakt door de 

intercommunale Gaselwest voor het vervangen van de 3 verouderde foorkasten door 3 nieuwe vaste 
foorkasten 3F Type 4 aansluitkast met meer stopcontacten 100A (6x32A2f en 4x63A3f)‟ voor de 
totale som van € 10.374,00 exclusief btw. 

Art. 2: Akkoord te gaan om budgetten bij te voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging op budgetcode 
2280007/0M/640 voor een bedrag van € 12 552,54. 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

16. raamcontract afvoeren van overtollige grond van de stedelijke werkplaats periode mei 2016 tot 
eind 2017: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
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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 “Raamcontract afvoeren van overtollige grond van de 
stedelijke werkplaats 2016 - 2017” op 1 maart 2016 een bestek met nr. 2016/029 werd opgesteld door de 
dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte 
over de exact benodigde hoeveelheden; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 als volgt: 

Nr raming Dienst Budgetcode 

2016142075 TWW 6140020/OM/0200 - externe afvalverwerking/Wegen 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/029 van 1 maart 2016 en de raming voor 

de opdracht “Raamcontract afvoeren van overtollige grond van de stedelijke werkplaats 2016 - 
2017”, 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 € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. 21% btw. 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

17. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: aanleggen van twee voetgangersoversteken 
op het kruispunt Holstraat - Franklin Rooseveltlaan 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 15 december 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 23 december 2015; 
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Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Overwegende dat de Holstraat, Franklin Rooseveltlaan, Leeuwkestraat en Felix Verhaeghestraat 
gemeentewegen zijn; 
Overwegende dat de hoge verkeerintensiteiten en de vlotte verkeersafwikkeling op het kruispunt van de 
Holstraat met de Franklin Rooseveltlaan het moeilijk maken voor voetgangers om de straten op het kruispunt 
te dwarsen; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de voetgangers de Franklin Rooseveltlaan niet dwarsen omwille van 
de beperkte zichtbaarheid op het aankomende verkeer; 
Overwegende dat er in de Felix Verhaeghestraat reeds een voetgangersoversteek gemarkeerd is; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Op het kruispunt van de Holstraat met de Franklin Rooseveltlaan, Leeuwkestraat en Felix 

Verhaeghestraat wordt er 2 oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend, 1 in de Holstraat en 1 
in de Leeuwkestraat. 

Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van witte 
banden, evenwijdig met de as van de rijbaan. 

Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

18. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: aanleggen van een voetgangersoversteek in 

de Brabantstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 20 oktober 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 29 oktober 2015; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Overwegende dat het bedrijf TVh een parking aan het aanleggen is met 485 parkeerplaatsen in de 
Brabantstraat; 
Overwegende dat het mobiliteitseffectenrapport voor de parking aanbeveelt om een voetgangersoversteek 
aan te leggen tussen de hoofdingang van het bedrijf en de parking aan de overzijde van de Brabantstraat; 
Overwegende dat het bedrijf de aanleg van de voetgangersoversteek en het aandachtsportiek zal 
financieren; 
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Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Brabantstraat wordt een voetgangersoversteek aangelegd ter hoogte van de hoofdingang van 

het bedrijf TVH. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van witte 

banden, evenwijdig met de as van de rijbaan en het plaatsen van de verkeersborden F49. 
Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

19. goedkeuren overeenkomst met de dienstverlenende vereniging Cipal inzake software voor de 
diensten stedenbouw en milieu 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat dit een vooruitgang is, maar het gaat over veel geld. Het is 
belangrijk dat het werk correct uitgevoerd wordt. Dit moet goed voorbereid worden. Het raadslid vraagt wie 
dit project leidt en wie in de werkgroep zit. 
- Schepen van ICT, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat het een samenwerking is tussen de diensten ICT en 
stedenbouw. Vanuit het schepencollege zijn schepen Chanterie en hijzelf aanwezig, zegt de schepen. Vanuit 
de dienst stedenbouw, leidt het diensthoofd Sanne Vervalle dit project. Andere medewerkers van de dienst 
stedenbouw behoren ook tot de werkgroep. Het zijn de mensen die met de software moeten werken, die 
alles van dichtbij gevolgd hebben. De beleidsmedewerker ICT, David Vanlancker, is betrokken en de GIS-
coördinator, Mieke Ryckoort.  
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat hij bepaalde namen mist. Het is tenslotte ook software voor 
milieu. 
- Schepen van ICT, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat het diensthoofd milieu, Bart Van Waelderen, ook lid is 
van de werkgroep. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, had liever gezien dat de schepen van milieu ook aanwezig was bij de 
besprekingen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de werkgroep dan compleet zal zijn. 
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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het Milieuvergunningendecreet; 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het Teckal-arrest van 18 november 1999 van het Europees Hof van Justitie; 
Gelet op het Coditel-arrest van 13 november 2008 van het Europees Hof van Justitie; 
Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 juni 2013 om toe te treden als deelnemer tot de 
dienstverlenende intergemeentelijke vereniging CIPAL; 
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van CIPAL van 14 juni 2013 om de stad Waregem als 
deelnemer te aanvaarden; 
Overwegende dat de stad is toetreden tot de DV CIPAL om een beroep te kunnen doen op de expertise van 
CIPAL op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT); 
Overwegende dat het statutaire doel van DV CIPAL  immers bestaat in “de studie, de organisatie en de 
promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar 
deelnemers”; 
Overwegende dat de stad als deelnemer medezeggenschap heeft in CIPAL en tevens mede-eigenaar is van 
alle ICT toepassingen en ICT infrastructuur die CIPAL ontwikkelt en/of aanschaft; 
Overwegende dat overeenkomstig het Teckal-arrest geen aanbestedingsprocedure nodig is wanneer voldaan 
is aan de volgende twee voorwaarden : 

- Wanneer de opdracht wordt verleend aan een rechtspersoon waarop de overheid toezicht 
uitoefent zoals op haar eigen diensten; 

- Wanneer deze rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de 
aanbestedende dienst die hem beheerst verricht; 

Overwegende dat overeenkomstig het Coditel-arrest een gemeente rechtstreeks een contract kan afsluiten 
met een dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband op voorwaarde dat het voldoet aan de 
Teckal-voorwaarden; 
Overwegende dat de rondzendbrief LBE/2007/1 twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de overheid 
niet verplicht is de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen, met name : de aanbestedende 
overheid dienst toezicht uit te oefenen op de rechtspersoon zoals op z‟n eigen diensten en  tegelijkertijd 
verricht de rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van het lichaam of de 
lichamen die hem beheersen; 
Overwegende dat aan de twee voorwaarden van het arrest en de rondzendbrief is voldaan, met name het 
criterium toezicht wordt voldaan door het gegeven dat de beslissingsorganen van de DV CIPAL, als 
intergemeentelijk samenwerkingsverband uit (een) afgevaardigde(n) bestaan van gemeenten en steden en 
aan het criterium rond de werkzaamheden wordt voldaan op basis van het statutair doel; 
Overwegende dat voor het verwerven van de nodige software om de gevraagde beleidsstukken op te maken 
in het kader van de wetgeving inzake stedenbouw en milieu, een marktverkenning werd georganiseerd en 
een vergelijking is gebeurd in de geest van overheidsopdrachten rond prijs en functionaliteiten van de 
software van twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met name CEVI en CIPAL; 
Overwegende dat de interne werkgroep, op basis van haar motivatienota waarin de functionaliteiten en de 
kostprijs van de pakketten van CEVI en CIPAL werden vergeleken, unaniem advies geeft om de DV CIPAL de 
software voor stedenbouw en milieu, genaamd Nestor² te laten leveren; 
Overwegende dat de kostprijs hiervoor een éénmalige kost omvat van 18.098,55 euro excl. BTW en een 
jaarlijkse huur van software en gebruiksrecht van 17.551,20 euro excl. BTW (met inbegrip van de kortingen); 
Overwegende dat de afspraken omtrent de dienstverlening en de afgenomen producten, de garanties en 
boeteclausules bij het niet halen van doelstellingen worden vastgelegd in een Service Level Agreement 
(SLA); 
Overwegende dat wordt voorgesteld de verdere verfijning en het afsluiten van deze overeenkomst te 
delegeren aan het schepencollege; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de opdracht rechtstreeks toe te wijzen aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband CIPAL, op basis van de Teckal-voorwaarden; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met DV CIPAL rond het leveren van de software voor 

de diensten stedenbouw en milieu, Nestor², en de bijhorende dienstverlening. 
Art. 2:  Aan het schepencollege wordt delegatie verleend om deze overeenkomst verder te verfijnen en af 

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

20. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 14 maart 2016: goedkeuren agenda 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en 
goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 3 december 2013; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 14 maart 2016 van vzw Sportbeheer Waregem met 
bijhorende stukken, met volgende agenda: 
1. goedkeuren verslag vorige vergadering 
2. kennisname ontslag van een bestuurder 
3. aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
4. verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
5. wijziging statuten vzw sportbeheer (artikel 2 - wijziging gerechtelijk arrondissement) 
Overwegende dat de schepen van sport de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw 
Sportbeheer Waregem en zij moet handelen overeenkomstig de instructies haar gegeven door de 
gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze 

punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene 
vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP op 14 maart 2016: 
1. goedkeuren verslag vorige vergadering 
2. kennisname ontslag van een bestuurder 
3. aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
4. verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
5. wijziging statuten vzw sportbeheer (artikel 2 - wijziging gerechtelijk arrondissement) 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

21. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 21 maart 2016: goedkeuren 
agenda 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 
en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 19 september 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Cultuurcentrum De Schakel 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2013; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 21 maart 2016 van vzw Cultuurcentrum De Schakel 
met volgende agenda: 
1. Verslag vorige vergadering  
2. Rondvraag mededelingen 
3. Kennisname ontslag van een bestuurder 
4. Aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
5. Verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
6. Wijziging statuten cultuurcentrum De Schakel vzw 
7. Mededelingen. 
Overwegende dat de schepen van cultuur de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw 
Cultuurcentrum De Schakel en hij moet handelen overeenkomstig de instructies hem gegeven door de 
gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze 

punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene 
vergadering van vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP op 21 maart 2016: 
1. Verslag vorige vergadering  
2. Rondvraag mededelingen 
3. Kennisname ontslag van een bestuurder 
4. Aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
5. Verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
6. Wijziging statuten cultuurcentrum De Schakel vzw 
7. Mededelingen. 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

22. interlokale vereniging burensportdienst: goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2015 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging burensportdienst in de gemeenteraad 
van 3 april 2007; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; 
Gelet op het verslag beheerscomité burensportdienst IV van 18 januari 2016; 
Overwegende dat het jaarverslag 2015 een overzicht geeft van de verwezenlijkingen in 2015; 
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Overwegende dat het jaarverslag 2015 in het beheerscomité unaniem werd goedgekeurd; 
Overwegende dat de jaarrekening 2015 daar werd vastgesteld; 
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2016; 
Gelet op de bespreking in de commissie externe zaken van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2015 goed met volgende eindcijfers 

Hoofdrubriek in uit saldo 

Totalen rekening 18 065,32 euro 12 239,07 euro 5 826,25 euro 

Totalen kassa 34,36 euro 34,36 euro 0,00 euro 

Totalen spaarrekening 2 026,22euro  2 000,59 euro 25,63 euro 

TOTALEN 20 125,90 euro 14 274,02 euro 5 851,88 euro 

Art. 2:  De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2015 goed. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

23. goedkeuren investeringstoelage Gatsibo 2016 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op op het globale beleidsplan van de stad Waregem, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 juli 2007, 
waarbij in het onderdeel „ontwikkelingssamenwerking‟ de samenwerking met Gatsibo een erkend stedelijk 
initiatief is en garant staat voor een horizontale samenwerking rond ontwikkelingssamenwerking; 
Gelet op het convenant dat werd afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking binnen het BBC voor de periode 2014 - 2019 en het daarbij horende operationeel 
actieplan 2016; 
Overwegende dat de stad Waregem sinds 1987 een jumelage heeft met de Rwandese gemeente Ngarama (nu 
District Gatsibo);  
Gelet op de financiële afspraken binnen de samenwerkingsovereenkomst Waregem- Gatsibo 2014 -2016;  
Gelet op de afspraak tussen Waregem en Gatsibo om de som van 40 000 euro voor de verdere uitbouw van de 
beroepsschool en productie-eenheid te betalen in maart 2016;  
Gelet op het goedgekeurde budget investeringstoelage ontwikkelingssamenwerking Ngarama artikel 
2016/6640060/LW/0160 met visum 2016/09; ; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  De gemeenteraad keurt de investeringstoelage aan het Comité de jumelage Gatsibo goed voor een 

maximum van  40 000 euro. De toelage wordt uitbetaald op het rekeningnummer 
034.0070014.03.32 (Banque Commerciale du Rwanda à Kigali). 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
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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, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

24. openluchtcentrum Beveren-Leie terrein 2 opnieuw draineren en nivelleren: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van 
bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat het oefenveld (terrein 2) van Beveren-Leie in vochtige perioden onbespeelbaar wordt en 
daarom moet gedraineerd worden. 
Overwegende dat het grasveld moet heringezaaid worden. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “OLC Beveren-Leie Terrein 2 opnieuw draineren en 
nivelleren” op 1 maart 2016 een bestek met nr. 2016/WWV/LD/014 werd opgesteld door de dienst Wegen, 
Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.790,00 excl. btw of € 29.995,90 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op budgetcode 
2221007/VT/0740 (nr raming 2016000082) van de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/WWV/LD/014 van 1 maart 2016 en de 

raming voor de opdracht “OLC Beveren-Leie Terrein 2 opnieuw draineren en nivelleren”, 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 € 24.790,00 excl. btw of € 29.995,90 incl. 21% btw. 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

25. vragen 

Er werden 4 vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid M. Kasmi: boomwortels speelplein Baneik 

“Enige tijd geleden werden enkele boompjes gerooid langsheen het speelplein op de wijk Baneik. 
Buurtbewoners meldden ons dat de er nog resten van die boompjes een tiental cm uit de grond staken en 
vinden dat dit niet veilig is. Wij gaven deze opmerking door aan de betreffende stadsdiensten. Enige tijd na 
onze melding van dit gegeven vernamen we dat de standsdiensten deze stronkjes niet zullen verwijderen.  
Antwoord van Stafmedewerker milieu: 
“Uw vraag werd besproken op het overleg groen en milieu van 19 januari 2016.De restanten (aarsgaten) van 
de gerooide bomen laten we staan. Deze kunnen ook als speelelement dienen en ze verhinderen dat er 
wagens geparkeerd worden op het pleintje.” 
Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur om de gerooide bomen, uit veiligheidsoverweging, volledig te 
verwijderen.” 
- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, zegt dat de eerste mail door de dienst verkeerd begrepen 
werd. Het antwoord kan niet kloppen met de feitelijke toestand ter plaatse. Zij hadden het op de 3 stronken 
die opnieuw uitgeschoten waren aan de Henri de Brabanderestraat. Het was een communicatiefout. Wat de 
aarsgaten betreft waarover raadslid Kasmi het heeft, is dit in de planning opgenomen. Die worden 
verwijderd en terecht, zegt de schepen. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

Vraag 2. vraag raadslid M. Kasmi: gerooide bomen rond voetbalveld Desselgem 

“Een tijdje geleden werden er 57 bomen rond het voetbalveld gerooid. Het is niet de eerste maal dat deze 
vraag gesteld word. 
Ter info: 
Gemeenteraadszitting dinsdag 07 april 2015   
Vraag 5. vraag raadslid Kasmi: heraanplanten bomen op de sportsite van Desselgem  
“Het stadsbestuur liet onlangs veel bomen op de sportsite te Desselgem rooien. Aangezien dit uit 
veiligheidsoverwegingen was, kunnen wij ons daarin vinden. Wij vragen ons echter af of het stadsbestuur 
zal voorzien in heraanplant? En waar en wanneer zal deze heraanplant gebeuren?”  
- Schepen van groen, de heer Peter Desmet, zegt dat die bomen kaprijp en gevaarlijk waren. We hebben nog 
geen concreet plan om nieuwe bomen aan te planten. Dit moet nog eens bekeken worden, want we hebben 
daar dat fiets- en wandelpad en de boomwortels steken die op. Het moeten inheemse bomen zijn. We 
zullen dit zeker bekijken. We hopen er zo veel mogelijk weer aan te planten want er zijn 57 bomen gekapt.  
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, vraagt wanneer dit zal bekeken worden.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt of dit nog dit jaar zal zijn.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit in het overleg milieu zal besproken worden.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt of er budget voorzien is.  
- Schepen van groen, de heer Peter Desmet, zegt dat dit nog allemaal moet bekeken worden. Een boom 
plant men niet op om het even welk moment van het jaar. Het belangrijkste was dat de gevaarlijke bomen 
gekapt werden. Er worden zeker nieuwe bomen aangeplant.  
- Raadslid, de heer Tonny Demuytere, zegt dat de wortelkluiten toch zullen moeten uitgefreesd worden als 
men daar nieuwe wil planten. Anders zal men nog vele jaren moeten wachten.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men de techniciteit aan de groendienst zal overlaten.  
Graag wil ik stand van zaken weten? Hopelijk krijg ik niet hetzelfde antwoord. 

- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, zegt dat het raadslid gisteren al het antwoord van het hoofd 
van de groendienst gekregen heeft. Het komt erop neer dat de bomen heraangeplant zijn. De gerooide 
populieren stonden te dicht bij elkaar. De bomen zaten ver geworteld onder de grond, waardoor de grond 
zeer moeilijk te bewerken was, vandaar dat er nu niet zoveel bomen aangeplant werden. We zullen dit 
compenseren met andere nieuwe bomen op het grondgebied Waregem.  



Gemeenteraadszitting dinsdag 01 maart 2016 29 

 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat het dus niet duidelijk is waar men die zal compenseren. Hij 
adviseert om in de toekomst eerst te bepalen waar en hoeveel nieuwe bomen er komen, vooraleer over te 
gaan tot rooien. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit een goed idee is. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

Vraag 3. vraag raadslid H. Vandenbroeke: evaluatie 100 dagen 

“Op donderdag 18 februari laatstleden organiseerde de stad een fuif aangaande de 100-dagen viering voor 
de laatstejaars in het Regenboogstadion. Graag kreeg onze fractie daaromtrent een omstandige evaluatie.” 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat we de 100 dagen intern met de jeugdconsulent al voor 
een stuk gecontroleerd hebben, zijnde het hoofdprogramma marktactie en de 100 dagen programmatie op 
vrijdag. Dit was een geslaagd evenement met toffe dj‟s, een toffe sfeer, veel verkleedpartijen en een hoge 
opkomst van de scholen op de Markt. In de scholen zelf werden ontbijten georganiseerd en alternatieve 
lesdagen. Er was een goede samenwerking met de jeugdraad en de scholen. De vergaderingen verliepen 
goed. Er werd een toffe sweater ontworpen voor de studenten. Ook de politie was tevreden: weinig bommen 
of ander gevaarlijk materiaal, geen problemen meer aan het station en in de schoolomgeving. De samen-
werking met het afvalbedrijf was OK. Er was een geslaagde alternatieve ophaalronde op donderdag met 
slechts 3 opengescheurde vuilniszakken (één in de Stationsstraat en twee op de hoek Molenstraat – Oscar 
Verschuerestraat). Dit werd opgeruimd samen met onze eigen diensten. Wat het bijkomend programma, de 
fuif op donderdag betreft, plannen we 3 evaluaties: 1 met de opvoeders, 1 met de jeugdraad en de 
studentenvertegenwoordiging en 1 intern met de betrokken stadsdiensten. Vorige donderdag heeft de 
schepen al met de opvoeders gesproken. Hij kan het verslag straks bezorgen. De fuif op donderdag is er 
gekomen op vraag van de opvoeders opdat de studenten op vrijdag nog zouden functioneren op school. Ook 
de politie was vragende partij om iets te doen op donderdag. Vorig jaar ontstond er een heel gevaarlijke 
situatie aan het station, ook op het perron, rond 23.00u. ‟s avonds. We hebben al kort geëvalueerd met de 
jeugdconsulente, maar met de dienst wordt er een volwaardige evaluatie gehouden van zodra het financieel 
plaatje ook volledig duidelijk is. De schepen geeft alvast wat cijfers. Er was een resultaatsverbintenis met 
de jeugdraad om 250 aanwezigen te hebben. Er werd afgeklokt op 537 entrées, waarvan 433 laatstejaars en 
slechts 73 afgestudeerden van vorig jaar, 25 nog langer afgestudeerd en zelfs 4 opvoeders die eens kwamen 
kijken. Over de participatie van de scholen valt ook iets te zeggen: Anzegem 80%, VTI 56%, Atheneum 45%, 
OLV Hemelvaart 55%, Heilig Hartcollege 32%. De oproep wordt het minst opgevolgd binnen het Heilig 
Hartcollege. De persoonlijke uitnodiging inclusief ingangskaart werd verstuurd met de post en was wel een 
troef. Er was een massale aanwezigheid van de jongeren ‟s avonds in de plaatselijke horeca tussen 19.00u. 
en 21.00u. Naar volgend jaar toe moeten we kijken om enkele groeipijnen aan te pakken. We moeten een 
keuze maken tussen een bestaande fuifinfrastructuur en een alternatieve locatie. Het is belangrijk om de 
opvoeders nauw te betrekken. De motivatie van de opvoeders is een sterke troef gebleken dit jaar in de 
keuze van de leerlingen om in Waregem te blijven. We kijken eigenlijk wel met een goed oog terug op die 
100 dagen. Een aantal zaken moeten grondig herbekeken worden, maar we moeten durven investeren in de 
beweging die we ingezet hebben om meer in Waregem te blijven. Die 100 dagen worden vooral op vrijdag 
gevierd, maar het luik ervóór is aan het groeien. We moeten evalueren hoe we hier kunnen evolueren in de 
toekomst. De schepen heeft het zelf kunnen vaststellen, ook vorig jaar, dat de jongeren duidelijk genoten 
hebben van de 100 dagen. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat haar kinderen niet in Waregem gebleven zijn. Eén van 
haar dochters was vragende partij om mee te gaan in het overleg. Het raadslid wijst erop dat de schepen al 
3 jaar schepen van jeugd is. Hij heeft al 3 jaar tijd gehad om dit voor te bereiden. Het is een probleem dat 
al langer dan 3 jaar bestaat. Het verbaast het raadslid dat de eerste vergadering maar doorging op 12 
november 2015 met de scholen. Daar is het eerste initiatief gekomen. Het event werd op sociale media 
aangemaakt op 12 januari, amper een maand vóór de 100 dagen. De laatstejaars zijn daar al mee bezig van 
in september. Het is toch erg dat er zo lang gewacht wordt om iets concreet te organiseren. Het is verkeerd 
om dan à l‟improviste nog te proberen om iets te organiseren om de jeugd in Waregem te houden. Raadslid 
Vandenbroeke is het idee zeer genegen om de jeugd in Waregem te houden, maar dan moet men iets te 
bieden hebben en sneller dan nu. Dit was een voorbeeld van paniekvoetbal. Zij hoopt dat daar lessen uit 
getrokken worden. Het is net hetzelfde bij de verkiezingen. De dag na de verkiezingen start de campagne 
voor de volgende verkiezingen. Dit moet nu aangegrepen worden om het volgend jaar beter te doen. Zij wil 
ook dat de jeugd in Waregem blijft. 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck,  zegt dat hij al 9 jaar schepen van jeugd is. Er werd al van alles 
geprobeerd, zowel op donderdag als op vrijdag. In 2013 hebben we verschillende horecazaken (waaronder 
Bar Choque, Fool‟s Garden, …) naar het stadhuis uitgenodigd om af te spreken dat de stad iets op vrijdag zou 
organiseren en zij iets op donderdag. De fuif in Fool‟s Garden had dan een zeer magere opkomst. We merken 
dat De Uitvlucht ook elk jaar een sterke organisatie op poten zet, ook dit jaar. Als zij bepaalde dingen 
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organiseren, waarom moeten we dit dan met de stad overnemen? De roep was dit jaar dermate groot, 
omwille van de problemen die zich vorig jaar in de stationsomgeving voordeden. Vandaar dat we dit jaar ook 
zelf iets geprobeerd hebben. Nu zeggen dat we al 9 jaar bezig zijn en er nu pas aan denken, is nogal kort 
door de bocht, vindt de schepen. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, geeft collega Vandenbroeke meer dan gelijk. De evaluatie van de 
mensen die aanwezig waren, luidde: veel te saai, saaie muziek, te weinig volk, niet voorbereid … m.a.w. 
niet goed. Dit betekent dat, als men volgend jaar op dezelfde manier tewerk gaat, dit weer geen succes zal 
zijn. Het volstaat niet om 2 bordjes op te hangen met de naam van een Gents café om de sfeer van de 
Overpoort te creëren. Men moet evenementen maken die aantrekkelijk zijn voor de jeugd.   
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het raadslid met zijn expertise misschien volgend jaar kan 
meehelpen in de organisatie. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat hij geen schepen is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dhr. Wyckhuyse wel raadslid is en dat hij dit positief 
bedoelt. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de schepen geprobeerd heeft een nieuw initiatief te 
ontwikkelen. Net zoals 18 jaar geleden met de organisatie van een „gezamenlijke‟ 100 dagen. Daarvoor had 
elke school haar eigen 100 dagen. Dit werd ondertussen gecentraliseerd zodanig dat Waregem maar 1 keer 
op zijn kop zou staan. We zijn hier al voor een groot stuk in geslaagd. Er werden al stukken aangebreid op 
vrijdagavond, zoals bv. de Prom‟s Night. Het is een kwestie van proberen en evalueren. 500 mensen die 
afgekomen zijn, is toch een behoorlijke opkomst. Dat de sfeer nog beter kan, dit zal wel. Het zou daarom 
misschien niet slecht zijn om andere mensen uit de raad te betrekken, die ervaring hebben met het 
organiseren van feesten en fuiven. Er kan misschien ook een bevraging gebeuren bij de huidige vijfdejaars. 
Dit is ook overleg en participatie. Op die manier zal het initiatief misschien naar een succes kunnen groeien 
de volgende jaren. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de vijfdejaars zich nu beter concentreren op hun 
examens. September is nog tijd genoeg. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het niet slecht is om al eens te spreken met de vijfdejaars.  Ze 
hebben nu al van alles opgevangen over de 100 dagen. Men moet bijna permanent in overleg gaan met de 
jongeren. Dit kan via de jeugdraad zijn, maar binnen de jeugdraad bereikt men maar een deel van de 
jongeren. Men moet misschien breder gaan met de bedoeling het beter te doen dan dit jaar. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij zelf meerdere reacties van ouders gekregen heeft om 
de jeugdraad en de schepen en het stadsbestuur te bedanken voor het initiatief. Dat het voor verbetering 
vatbaar is, heeft de schepen ook bevestigd. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

Vraag 4. vraag raadslid H. Vandenbroeke: parkeerbeleid 

"Graag had ik volgende vraag gesteld tijdens de eerstvolgende gemeenteraad: 
In de zitting van 1 december werd door onze fractie een agendapunt toegevoegd aangaande het faciliteren 
van parkeerkaarten voor thuiszorgverleners. Gezien ondertussen op het schepencollege werd beslist om 10 
parkeerkaarten toe te wijzen aan Familiehulp graag een antwoord op onze vragen: 
-werden zoals afgesproken alle zorgverlenende instanties aangeschreven? 
-wat is daarvan het resultaat?" 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we een dubbele vraag gekregen hadden van 
Familiehulp. In oktober 2015 vroeg Familiehulp om in afwachting van het nieuw parkeerbeleid een 
vrijstelling te krijgen. Er is beslist geweest om 10 parkeerkaarten te verlenen. De 2e vraag was om bij 
invoering van het nieuw parkeerbeleid voor de verzorgenden ook een vrijstelling te krijgen van betalend 
parkeren. Andere thuiszorgdiensten hebben ook inlichtingen gevraagd hierover. In samenspraak met 
Familiehulp werd dan besproken hoe we dit moeten verdelen. De ene instelling heeft meer mensen en meer 
uren in het centrum dan de andere. Familiehulp heeft ons dan doorverwezen naar de website van Zorg en 
Gezondheid, waar men het aantal uren thuiszorg per organisatie kan zien die gepresteerd worden in het 
centrum van Waregem. We hebben dit bekeken. Familiehulp en Familiezorg West-Vlaanderen komen 
ongeveer op hetzelfde aantal uren. Zij krijgen elke 15 parkeerkaarten. Solidariteit voor het Gezin presteert 
heel wat minder uren en zal er bv. 3 of 5 krijgen. Dit werd ondertussen per brief meegedeeld aan de 
organisaties. Het voorstel is dat zij werken met genummerde parkeerkaarten die niet gekoppeld zijn aan het 
privaat voertuig van de medewerkers. Zij kunnen de kaarten flexibel gebruiken, ook bij vervanging in geval 
van verlof of ziekte van bepaalde medewerkers. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, maakt 2 bedenkingen. De aanzet is gegeven door Familiehulp.  
Kon men daar zelf niet opkomen om een analyse te maken van wie wat doet? De vorige keer dat het raadslid 
een tussenkomst deed, werd gezegd dat er niet aan iedereen een kaart kon gegeven worden. Er werd toen 
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voorgesteld dat de verzorgenden een sticker op hun auto zouden kleven. Men is blijkbaar toch veranderd van 
gedacht. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we dit besproken hebben met Familiehulp en dat 
we tot deze beslissing gekomen zijn. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat haar concrete vraag was of alle instanties aangeschreven 
werden. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, bevestigt dat ze allemaal gecontacteerd werden. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

26. goedkeuren verslag vorige zitting 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, herinnert aan de discussie over de inrichting van het kruispunt N382 – 
Bieststraat – Vredestraat. Er werd dan een voorstel gedaan om verkeerslichten te plaatsen. Naar aanleiding 
daarvan kwam de beslissing om AWV uit te nodigen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat die uitnodiging verstuurd is, maar dat we nog wachten op 
antwoord zowel van het Kabinet als van Agentschap Wegen en Verkeer. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, leest in de pers dat AWV ook aan het veranderen is van gedacht.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het precies daarom goed is dat ze uitgenodigd worden 
naar een commissie. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, verwijst naar het document dat op de tafels ligt met de actuele 
bevolkingscijfers. Hij zou het logischer vinden om daar een woordje uitleg bij te krijgen van de betrokken 
schepen. Er zijn in Waregem 31 mensen meer gestorven dan geboren. In Beveren-Leie, Desselgem en Sint-
Eloois-Vijve wordt dit goedgemaakt met een positief saldo van 6 personen. In totaal zijn er 278 mensen bij 
gekomen. Het interesseert hem vanwaar die komen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de cijfers zullen doorgegeven worden via de dienst 
burgerzaken. 
 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 2 februari 2016. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

Einde van de vergadering om: 20.00 uur 

 
Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 7 april 2016 

 
 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


