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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 08 november 2016 

  
  

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 
van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 
Aanwezig: 
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 
Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: 
Schepenen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5 
Xander Pruvoost: Raadslid 

 

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 

- Gemeenteraadsbeslissing van 5 juli 2016 over de oprichting van „Ontmoetingscentra Waregem‟ vzw 
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit op 18 oktober 2016. 

- Volgende commissie: 29 november 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: 6 december 2016 om 19.00u. 
- Extra commissie: dinsdag 13 december 2016 om 18.15u. 
- Extra gemeenteraad: maandag 19 december 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse, Xander Pruvoost: Raadsleden 
 

2. Imog: buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016: goedkeuren agenda met 
statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij geen opmerkingen heeft m.b.t. deze agenda, maar hij wil 
wel enkele suggesties doen aan onze vertegenwoordigers in de raad van bestuur en de algemene 
vergadering. Wij hebben in de commissievergadering gesproken over het ondergronds brengen van de 
glasbollen. In principe is dit wel een goede maatregel, maar we kunnen ook out of the box denken en ons de 
vraag stellen waarom we glascontainers op de openbare weg moeten plaatsen. Waarom plaatsen we geen 
glascontainers op de terreinen van grootwarenhuizen, drankencentrales, e.d.  Dit wordt al toegepast in het 
buitenland, bv. in Duitsland. Tot voor kort kon dit niet in Vlaanderen, maar vanuit de Vlaamse overheid 
heeft men wel de bedoeling de wetgeving te herzien. Binnen IMOG zou men daar al eens moeten over 
nadenken.  Men gaat naar de winkel om zijn drankvoorraad aan te vullen, waarom zou men daar dan ook het 
lege glas niet kwijt kunnen? 
- Schepen en tevens voorzitter van IMOG, de heer Rik Soens, heeft verder het geloof in de gemeenten voor 
de regiefunctie van het afvalbeleid bevestigd. De gemeenten zijn verder aan zet in intergemeentelijk 
verband. Het gaat ook niet alleen om glas.  Er is ook het frituurvet, de ophaling van textiel, enz. Er zijn zo 
nog veel recyclagematerialen. Dit kan zo uit handen van de gemeenten genomen worden. De schepen meent 
dat het belangrijk is dat de gemeenten hier de regie over houden via onze intercommunale. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het niet zijn gedachte is om de regie uit handen te nemen van 
IMOG, maar wel om de verzamelpunten van glas te plaatsen op de locaties waar men het glas koopt.  
Minister Schauvliege denkt er toch aan om die mogelijkheid toe te laten.  



Gemeenteraadszitting dinsdag 08 november 2016 2 

 

- Raadslid en tevens directeur van IMOG, de heer Koen Delie, zegt dat we voor de inzameling van glazen 
flessen en bokalen - net zoals voor PMD, papier en karton - een overeenkomst hebben met FostPlus, de 
verpakkingsfabrikanten. Zij betalen de volledige kostprijs voor glazen flessen en flacons. De inzameling van 
glas kost stad Waregem nul euro.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij het niet heeft over kostprijs, maar over het gemak voor de 
consument en het vermijden van overlast. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare 
gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; 
Gelet op de statuten van Imog; 
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 
20 december 2016, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 september 2016, 
met volgende agenda: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2017 
2. Begroting 2017 
3. Statutenwijziging en kapitaalsverhoging 
4. Varia; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Hilde Dewever en Jules 
Godefroid werden aangesteld als de effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van 
Imog in de huidige legislatuur.  
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Kathleen 
Ravelingien en Marc Vercruysse werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van mevrouw Hilde Dewever. 
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Willy Benoit en 
Charka Dewaele werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de heer Jules Godefroid; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene 

vergadering van Imog op 20 december 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Hilde Dewever en haar 

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

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

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

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse, Xander Pruvoost: Raadsleden 
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3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2016: goedkeuren agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke 
Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; 
Gelet op de statuten van Leiedal; 
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 15 december 2016, met 
bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 10 oktober 2016, met volgende agenda: 
1. Jaaractieplan en begroting 2017 
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017 
3. Benoeming Commissaris-Revisor 
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 
5. Varia. 
Overwegende dat de stad Waregem 7 892 aandelen – reeks A – bezit die 7 892 stemmen vertegenwoordigen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadslid Marc Vercruysse werd 
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en raadsleden Willy Benoit en Jules Godefroid als respectievelijk 
eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Waregem voor alle algemene 
vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van donderdag 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 1 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal op 15 december 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Marc Vercruysse en zijn 

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

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 1 Inge Vandevelde 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse, Xander Pruvoost: Raadsleden 
 

4. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016: goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; 
Gelet op de statuten van Psilon (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen); 
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Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 13 december 2016 van Psilon 
met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 13 oktober 2016, met volgende agenda: 
1. Vaststelling werkprogramma 2017 
2. Vaststelling begroting 2017 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Henri Destoop en 
Kathleen Ravelingien werden aangesteld als de effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene 
vergaderingen van Psilon in de huidige legislatuur.  
Gelet op dezelfde zitting van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Jules Godefroid en 
Willy Benoit werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de heer Henri Destoop.  
Gelet op dezelfde zitting van de gemeenteraad van 4 november 2014 waarbij raadsleden Charka Dewaele en 
Bart Kindt werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
mevrouw Kathleen Ravelingien; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordigers moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon op 13 december 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Henri Destoop en zijn 

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

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

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

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse, Xander Pruvoost: Raadsleden 
 

5. Figga: buitengewone algemene vergadering van 9 december 2016: goedkeuren agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; 
Gelet op de statuten van FIGGA; 
Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 19 oktober 2016 om 
deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van FIGGA op 9 december 2016; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA volgende agendapunten bevat: 
1. Strategie voor het boekjaar 2017 
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen. 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadsleden Kathleen Ravelingien en 
Bruno Lahousse werden aangesteld als effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van 
FIGGA in de huidige legislatuur; 
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadsleden Marc Vercruysse en 
Hilde Dewever werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van Kathleen Ravelingien; 
Gelet op dezelfde beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadsleden Willy Benoit en Bart 
Kindt werden aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van Bruno 
Lahousse; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van dinsdag 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van FIGGA dd. 9 

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

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

Art. 3: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Bruno Lahousse en zijn 
plaatsvervangers raadsleden Willy Benoit en Bart Kindt worden gemandateerd om op de algemene 
vergadering van FIGGA te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 

 FIGGA, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse, Xander Pruvoost: Raadsleden 
 

6. WVI: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016: goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij in de commissievergadering aan onze vertegenwoordiger de 
vraag gesteld heeft wat er in de pipeline zit voor 2017 voor Waregem. Op vandaag is dit niets. Waregem is 
één van de weinige gemeenten, naast Wervik en Menen, die in twee gelijkaardige intercommunales zit. We 
zitten in Leiedal en in WVI. Deze intercommunales doen identiek hetzelfde werk. We moeten er echt eens 
over nadenken welke meerwaarde WVI heeft voor onze stad die we niet vinden in Leiedal. Op vandaag 
betalen we aan beide een tegemoetkoming. Op Leiedal doen we veel beroep, op WVI maar heel sporadisch. 
We moeten er toch eens over nadenken of we niet beter alles bij Leiedal houden. In het kader van de 
interne staatshervorming die alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de loep neemt, zou dit 
een goede maatregel kunnen zijn. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er niets betaald wordt aan WVI, en we hebben toch 
interessante projecten gehad bij WVI. De voorzitter geeft het voorbeeld van het recente project in Beveren-
Leie met de ouderenwoningen en van de site Transvaal op de Windhoek. Werkplus is ook in samenwerking 
met WVI. De intercommunales zijn complementair en beide nuttig voor Waregem. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat Leiedal ook bezig is met woningprojecten en met 
industriesites. Het raadslid geeft het voorbeeld van de site Groenbek die in handen van Leiedal is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, meent dat we in de toekomst nog voldoende beroep zullen doen 
op WVI. 
De Raad, 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor 
Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; 
Gelet op de statuten van WVI; 
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op 22 december 2016, met 
bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 21 oktober 2016, met volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016 
2. Begroting 2017 
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de heer 

Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 
4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de heer Geer Vanden 

Broucke (Nieuwpoort) 
5. Mededelingen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2014 waarbij raadslid Willy Benoit wordt aangesteld 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Marc Vercruysse als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene 

vergadering van WVI op 22 december 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, raadslid Willy Benoit en zijn plaatsvervanger 

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

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

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

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

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

7. goedkeuren en kennis nemen budgetwijziging 2016 diverse kerkfabrieken Waregem 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast 
te stellen dat de financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van 6 
jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad 
en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer 
bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële 
nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; 
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Gelet op de afsprakennota tussen Stad Waregem en het Centraal Kerkbestuur zoals goedgekeurd door het 
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 8 mei 2013 en door het Centraal Kerkbestuur te 
Waregem in zitting van 27 mei 2013; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan Baptist, St Martinus en 
St Eligius werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 waarin de wijziging aan het 
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, St Martinus 
en St Eligius werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 november 2015 waarin de wijziging aan het meerjarenplan 
2014-2019 van de kerkfabrieken H Familie, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en St Eligius werd 
goedgekeurd; 
Gelet op de kennisname van de budgetten 2016 van de kerkfabrieken van Waregem in de 
gemeenteraadszitting van 3 november 2015; 
Overwegende dat er zich wijzigingen opdringen aan het oorspronkelijk opgesteld budget 2016 voor de 
kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta en St Jan de Doper; 
Gelet dat het Centraal Kerkbestuur Waregem het gewijzigd budget 2016 voor de kerkfabrieken 
HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta en St Jan de Doper gecoördineerd indiende op 13 oktober 
2016; 
Gelet dat deze wijzigingen binnen de respectievelijke meerjarenplannen vallen voor de kerkfabrieken 
HH Amandus en Blasius, H Familie en St Jan de Doper; 
Gelet dat de wijziging het meerjarenplan overschrijdt voor de kerkfabriek H Margareta; 
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom van 12 oktober 2016; 
Gelet op de bespreking in de commissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 24 
tegen: 0 
onthoudingen: 8 
Besluit: 
Art. 1: de budgetwijzing 2016 voor de kerkfabriek H Margareta goed te keuren met volgende eindcijfers: 

Samenvatting wijziging per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging 

2303 Heilige Margareta 4.340,00 0,00 38.754,69 2.500,00 

      INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging 

2303 Heilige Margareta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Art. 2: Kennis te nemen van de budgetwijziging 2016 voor de kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, 
H Familie en St Jan de Doper met volgende eindcijfers: 

Samenvatting wijziging per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 25.736,25 4.133,76 249.032,47 4.133,76 

2302 Heilige Familie 13.684,00 600,00 129.751,59 -2.400,00 

2305 Sint Jan de Doper 17.269,45 0,00 40.752,85 0,00 

      INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 0,00 0,00 0,00 1.322,25 

2302 Heilige Familie 5.880,00 0,00 5.880,00 3.000,00 

2305 Sint Jan de Doper 1.200,00 0,00 6.200,00 3.264,73 

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta en St Jan de Doper 
en het erkend representatief orgaan. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 24 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, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 8 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Delphine Cloet, Jan Balduck, 

Geert Deroose, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

8. goedkeuren wijzigingen meerjarenplan 2014-2019 en kennis nemen budget 2017 
kerkfabrieken Waregem 

-Raadslid, de heer Jan Balduck, zet dat N-VA zich zal onthouden op dit punt zolang er geen duidelijkheid is 
over het kerkenplan. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast 
te stellen dat de financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van 6 
jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad 
en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer 
bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële 
nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; 
Gelet op de afsprakennota tussen Stad Waregem en het Centraal Kerkbestuur zoals goedgekeurd door het 
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 8 mei 2013 en door het Centraal Kerkbestuur te 
Waregem in zitting van 27 mei 2013; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het meerjarenplan 2014-2019 van 
de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en 
St Eligius werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 waarin de wijziging aan het 
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, St Martinus 
en St Eligius werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 november 2015 waarin de wijziging aan het meerjarenplan 
2014-2019 van de kerkfabrieken H Familie, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en St Eligius werd 
goedgekeurd; 
Overwegende dat er zich wijzigingen opdringen aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken 
H Margareta, St Jan de Doper en St Eligius; 
Gelet dat het Centraal Kerkbestuur het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 voor de kerkfabrieken 
H Margareta, St Jan de Doper en St Eligius gecoördineerd indiende op 12 oktober 2016; 
Gelet dat het Centraal Kerkbestuur het budget 2017 voor de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, 
H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en St Eligius gecoördineerd indiende op 13 oktober 2016; 
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Brugge van 12 oktober 2016 voor de gewijzigde 
meerjarenplannen 2014-2019 en het budget 2017 van de respectievelijke kerkfabrieken; 
Gelet dat voorgelegde cijfers van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 van de respectievelijke 
kerkfabrieken worden opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2017 van de stad; 
Gelet op de bespreking in de commissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 23 
tegen: 0 
onthoudingen: 9 
Besluit: 
Art. 1: het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 voor de kerkfabrieken H Margareta, St Jan de Doper en 

St Eligius als volgt goed te keuren: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 
 

EXPLOITATIE   

    Rekening Rekening Budgetw MJPw MJPw MJPw Gewijzigd Oorspronkelijk 
DN Kerkfabriek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 2014-2019 

2303 
Heilige 
Margareta 51.198,83 66.956,99 23.527,65 36.551,66 36.588,28 36.626,45 250.758,71 195.597,24 



Gemeenteraadszitting dinsdag 08 november 2016 9 

 

2305 
Sint Jan de 
Doper 0,00 4.341,47 5.396,00 33.317,51 35.308,78 35.419,43 98.218,84 170.650,78 

2307 Sint Eligius 21.265,71 28.199,45 21.399,34 25.855,30 26.017,64 26.176,44 143.429,43 169.248,21 

Totaal exploitatie 
alle kerkfabrieken 413.020,93 415.334,20 411.991,78 489.587,70 487.027,50 485.586,32 2.641.882,33 2.837.144,29 

          
INVESTERINGEN   

    Rekening Rekening Budgetw MJPw MJPw MJPw Gewijzigd Oorspronkelijk 
DN Kerkfabriek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 2014-2019 

2303 
Heilige 
Margareta 2.498,90 2.750,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 7.898,90 2.500,00 

2305 
Sint Jan de 
Doper 3.447,90 0,00 1.200,00 8.000,00 0,00 0,00 12.647,90 3.500,00 

2307 Sint Eligius 0,00 4.000,00 8.504,00 2.500,00 0,00 0,00 15.004,00 0,00 

Totaal investeringen 
alle kerkfabrieken 23.682,06 20.583,58 19.501,00 13.150,00 0,00 0,00 76.916,64 23.570,22 

Art. 2: Er wordt kennis genomen van het budget 2017 van de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, 
H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan Baptist, St Martinus en St Eligius. De voorgelegde cijfers 
van het budget 2017 passen binnen de cijfers uit het meerjarenplan 2014-2019: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

    Rekening Rekening Budgetw MJPw Budget MJPw MJPw Totaal 
DN Kerkfabriek 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2014-2019 

2301 
HH. Amandus 
en Blasius 199.811,38 173.975,53 199.594,61 220.091,54 199.326,53 216.861,41 216.371,27 1.205.940,73 

2302 Heilige Familie 117.071,55 116.194,30 113.569,22 112.401,46 104.864,96 110.269,16 108.388,50 670.357,69 

2303 
Heilige 
Margareta 51.198,83 66.956,99 23.527,65 36.551,66 35.861,51 36.588,28 36.625,45 250.758,71 

2304 Heilige Jozef 23.673,46 25.666,46 28.937,36 30.077,00 29.676,50 30.452,00 30.839,00 169.244,78 

2305 
Sint Jan de 
Doper 0,00 4.341,47 5.396,00 33.317,51 17.753,16 35.308,78 35.419,43 98.218,84 

2306 Sint Martinus 0,00 0,00 19.567,60 31.293,23 21.068,09 31.530,23 31.766,23 103.932,15 

2307 Sint Eligius 21.265,71 28.199,45 21.399,34 25.855,30 20.370,85 26.017,64 26.176,44 143.429,43 

Totaal exploitatie 413.020,93 415.334,20 411.991,78 489.587,70 428.921,60 487.027,50 485.586,32 2.641.882,33 

          
INVESTERINGEN 

    Rekening Rekening Budgetw MJPw Budget MJPw MJPw Totaal 
DN Kerkfabriek 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2014-2019 

2301 
HH. Amandus 
en Blasius 1.470,22 8.261,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.731,75 

2302 Heilige Familie 2.439,41 3.757,05 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.076,46 

2303 
Heilige 
Margareta 2.498,90 2.750,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 7.898,90 

2304 Heilige Jozef 12.865,63 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.565,63 

2305 
Sint Jan de 
Doper 3.447,90 0,00 1.200,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 12.647,90 

2306 Sint Martinus 960,00 1.815,00 2.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.992,00 

2307 Sint Eligius 0,00 4.000,00 8.504,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 15.004,00 

Totaal investeringen 23.682,06 20.583,58 19.501,00 13.150,00 13.150,00 0,00 0,00 76.916,64 

 
Volgende investeringsprojecten worden voorgelegd voor 2017: 

Kerkfabriek B 2017 INVESTERINGSPROJECT 

HH Amandus en blasius (centrum) 0,00 
 

H Familie (Gaverke) 0,00 
 

H Margareta (Nieuwenhove) 2.650,00 
 

Toelage Eredienst 2.650,00 Aankoop beamer 

H Jozef (Biest) 0,00 
 

St Jan de Doper (Beveren-Leie) 8.000,00 
 

Toelage Hoofdgebouw eredienst 8.000,00 Vervanging tapijten en gordijnen hoogkoor 

St Martinus (Desselgem) 0,00 
 

St Eligius (Sint-Eloois-Vijve) 2.500,00 
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Toelage Hoofdgebouw eredienst 2.500,00 Aankoop rekken/ kasten 

TOTAAL 0,00 
 

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, 
St Jan Baptist, St Martinus en St Eligius en het erkend representatief orgaan. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 23 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 9 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Delphine Cloet, Jan Balduck, 

Geert Deroose, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Thea Mestdagh 

 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

9. goedkeuren overeenkomst bijkomende afspraken Bezoekerscentrum Wereldoorlog I 

- Raadslid, de heer Bernard Loosveldt, zegt dat hij op de commissie al de vraag gesteld heeft naar de reden 
van dit privatief ter beschikking stellen aan de Koersmaatschappij. Het lijkt hem wel logisch om praktische 
redenen dat zij dit uitbaten op die dag. Hij heeft echter wat problemen met de voorwaarden, die zeer 
voordelig zijn voor de Koersmaatschappij. Als men berekent wat de return is van een dag als Waregem 
Koerse, denkt hij dat de stad daar toch een kans laat liggen om meer te recupereren van de gedane 
investering. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit deel uitmaakt van de overeenkomst en van de 
verkoopprijs. Er is ook het feit dat we het bezoekerscentrum niet kunnen openstellen die dagen omwille van 
praktische redenen en in het kader van de veiligheid. Hij meent dat het afgesproken bedrag billijk is voor de 
komende jaren. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij in de commissie ook een aantal vragen gesteld heeft 
waarop hij geen afdoende antwoord gekregen heeft. Het betreft een onderhandse overeenkomst die 
neergelegd wordt bij een notaris. De overeenkomst bestaat uit twee grote delen. Er zijn de onderdelen die 
specifiek gerelateerd zijn aan de aankoop van de polyvalente ruimte. Dit gaat over de parking, de 
toegangsmogelijkheden, het vrijwaren van de toegang enz.   Als men dit opneemt in een onderhandse 
overeenkomst zonder einddatum, begrijpt hij dit. Uiteindelijk zullen die voorwaarden maar komen te 
vervallen op het ogenblik dat Waregem Koerse of de Hippodroom verdwijnt of op het ogenblik dat de stad 
beslist de polyvalente ruimte niet meer te gebruiken en te koop aan te bieden. In diezelfde overeenkomst 
wordt zonder einddatum de sluitingsdatum van het museum opgenomen en de verhuurvoorwaarden aan de 
Koersmaatschappij. Dit zou moeten onderdeel uitmaken van een tijdelijke overeenkomst.  Men moet de 
mogelijkheid laten voor toekomstige besturen om een evaluatie te doen en eventueel bij te sturen. De 
overeengekomen huur is er niet in terug te vinden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat die overeenkomst kan gewijzigd worden indien een nieuw 
bestuur dit nodig acht. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit er niet op vermeld is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat elke overeenkomst door de gemeenteraad kan gewijzigd 
worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat men er toch een datum moet op zetten of voorwaarden 
opnemen die de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te wijzigen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat deze overeenkomst nu zal gelden tot er een andere 
overeenkomst voorgelegd wordt. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt wat er zal gebeuren als de tegenpartij niet akkoord is. Men kan 
daar geen weg mee. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, is overtuigd van wel en zal dit onderzoeken. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, komt ook nog tussen over de sluitingsperiode van 1 week vóór en 1 
week ná Waregem Koerse. Tijdens de periode voor en na Waregem Koerse zijn er heel wat bedrijven en 
families die relaties uitnodigen naar Waregem. Het is jammer om net dan het bezoekerscentrum te sluiten.  
Er wordt aangegeven dat het voor de veiligheid is. Als men een overeenkomst afsluit met de 
Koersmaatschappij dat men te allen tijde een vrije en veilige toegang wil tot het museum, moet dit kunnen. 
Een derde vraag is vergelijkbaar met die van N-VA. Hoe is men aan dat bedrag van 10 000 euro per jaar 
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gekomen. Hoe werd dit bepaald?  De burgemeester heeft in de commissie geantwoord dat het zo in de 
overeenkomst staat. Dit is geen duidelijk antwoord. Er zal ook twee jaar geen huur gevraagd worden.  Wat is 
de reden? In de vorige zitting heeft het raadslid heel duidelijk gevraagd of er een verband is tussen de 
aankoop die beslist werd in de vorige gemeenteraad en de beslissing die vandaag voorligt.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, komt terug op het aspect veiligheid en raadt het raadslid aan om 
eens 14 dagen voor Waregem Koerse rond te lopen op de hippodroom. Dan zal hij zien welke bedrijvigheid 
daar heerst rond te tribune.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hier afspraken kunnen over gemaakt worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit pure theorie is. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, antwoordt op de vraag over het financiële luik. Er zal de eerste 
twee jaar geen huur gevraagd worden op verzoek van de Koersmaatschappij. De Koersmaatschappij heeft 
een zware financiële inspanning geleverd in de bouw van deze tribune. Binnen een tweetal jaren zullen ze 
meer ademruimte hebben en die huurvergoeding kunnen betalen. Het is een tegemoetkoming van de stad 
tegenover hun inspanningen om die tribune te realiseren. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er dan toch een verband is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het raadslid de vorige keer gevraagd heeft waarom de 
overeenkomst niet in de akte opgenomen was. Wij hebben dan duidelijk geantwoord dat dit geen noodzaak 
was. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, begrijpt niet wat er nu anders gezegd is dan vorige keer. Men 
kan moeilijk zeggen dat het niet aan mekaar gekoppeld is. We kopen een laag uit een bestaand gebouw. De 
Koersmaatschappij heeft zware inspanningen gedaan opdat we wegens veiligheidsredenen de VIP-tenten 
zouden kunnen afschaffen in de toekomst. Door de mogelijkheid dat wij een verdieping hebben kunnen 
kopen, hebben we een oplossing gevonden voor ons bezoekerscentrum. Om na deze investeringen wat 
ademruimte te krijgen, heeft de Koersmaatschappij gevraagd om de jaarlijkse huur maar binnen twee jaar 
te starten. Wat het bedrag van 10 000 euro betreft, het gaat tenslotte maar om drie weken. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het eigenlijk maar over één dag gaat. Raadslid Loosvelt heeft 
wel gelijk dat men op die dag een grote omzet realiseert.  
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, bevestigt dit en hoopt dat dit nog vele jaren zo een succes zal 
blijven. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, begrijpt dat die 10 000 euro een onderlinge overeenkomst is en dat dit 
een ondersteuning is. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat ze die 10 000 euro aan ons betalen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het een tegemoetkoming is aan de Koersmaatschappij die er 
veel meer zal uithalen op die dag dan 10 000 euro. Waarom is het schepencollege daar niet transparant over?  
Dit kon van in het begin duidelijk gezegd worden in de commissie. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat raadslid Verhellen het antwoord verkeerd 
geïnterpreteerd heeft. Er is voldoende duidelijk antwoord gegeven in de commissie. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de schepen best nog eens het verslag van de commissie kan 
nalezen.  
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2015, waarbij het principe werd goedgekeurd voor de 
aankoop en ontwikkeling van het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I op de tweede verdieping van de nieuwe 
te bouwen tribune op de hippodroom van Waregem; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 oktober 2016, waarbij de aankoop van het Bezoekers-
centrum Wereldoorlog I werd goedgekeurd; 
Overwegende dat er, aansluitend op de voorwaarden vermeld in de akten van aankoop en medeëigendom, 
nog een aantal afspraken verder moeten geconcretiseerd worden; 
Overwegende dat het aanbeveling verdient deze bijkomende afspraken vast te leggen in een overeenkomst 
met de vzw Koninklijke Waregemse Koersvereniging; 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 25 
tegen: 0 
onthoudingen: 7 
Besluit: 
Art. 1: Aansluitend op de voorwaarden vermeld in de akten van aankoop en medeëigendom van het 

Bezoekerscentrum Wereldoorlog I, zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 4 oktober 
2016, worden de hiernavermelde afspraken goedgekeurd: 
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- De in de akte vermelde 4 parkeerplaatsen ten voordele van de bezoekers van het 
Bezoekerscentrum Wereldoorlog I worden op plan ne varietur aangeduid, en gehecht aan de 
onderhandse overeenkomst. 

- De vrije toegang van het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I tijdens de openingsuren wordt 
gegarandeerd. 

- Het afsluiten van de site impliceert dat de stad Waregem recht heeft op een sleutel van de 
poort, en dat de stad Waregem zich ten allen tijde toegang kan verschaffen en het beheer 
behoudt van deze toegang. Een plan met aanduiding van de afsluiting en poort wordt bij de 
overeenkomst gevoegd. 

- De afspraken van signalisatie/publiciteit/bewegwijzering uit de aankoopakte worden bevestigd. 
- De jaarlijkse verlofperiode van het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I wordt bepaald op twee 

weken voor en één week na Waregem Koerse. Deze verlofperiode zal opgenomen worden in het 
huishoudelijk reglement van het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I. Tijdens deze verlofperiode 
mag de stad Waregem de opslagplaats op de gelijkvloerse verdieping (met een oppervlakte van 
122,47m²) vrij en kosteloos gebruiken en de stad Waregem krijgt hier voor deze periode het 
exclusief gebruiksrecht. Buiten de verlofperiode kan de stad Waregem deze opslagruimte ook 
kosteloos gebruiken maar geniet zij niet het exclusief gebruiksrecht. 

- Tijdens de vermelde verlofperiode verbindt de stad Waregem zich ertoe om het aangekochte 
goed privatief ter beschikking te stellen van de vzw Koninklijke Waregemse Koersvereniging 
(KWK). 
Deze terbeschikkingstelling zal gratis zijn voor de jaren 2017 en 2018. 
Vanaf 2019 zal de vzw KWK een jaarlijkse vergoeding betalen aan de stad Waregem ten bedrage 
van 10 000 €, gekoppeld aan de index, waarbij het aanvangsindexcijfer het 
gezondheidsindexcijfer is van de maand september 2019. 

Art. 2: De overeenkomst met vzw Koninklijke Waregemse Koersvereniging, waarin de in artikel 1 vermelde 
afspraken over het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I vervat zijn, wordt goedgekeurd. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 25 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 7 Mario Verhellen, Jan Balduck, Geert Deroose, M'Hamed Kasmi, 

Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 
Bijlage: onderhandse overeenkomst m.b.t. concretisering bijzondere voorwaarden in de verkoopakte 
door KWK aan stad Waregem van de polyvalente zaal op tweede verdiep van Hippologica te Waregem, 
Holstraat 
Tussen: 
De Koninklijke Waregemse Koersvereniging, vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel 
te 8790 Waregem, Felix Verhaeghestraat 5, BTW-nummer BE0410.013.159, RPR Gent afdeling Kortrijk. 
Opgericht bij onderhandse akte van 9 november 1922, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van 22 december nadien, onder nummer 842. 
Waarvan de statuten het laatst zijn gewijzigd bij een beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
de dato 12 mei 2016, eerstdaags neer te leggen ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
Alhier vertegenwoordigd, krachtens de statuten, door: 
1° de voorzitter van de Raad van Bestuur, met name de heer Casier, Philippe Joseph Germaine Marie 
Ghislain, geboren te Gent op 23 juni 1944, gedomicilieerd en verblijvende te 9771 Kruishoutem (Nokere), 
Kasteeldreef 3,  
in de hoedanigheid van bestuurder benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden 
op 24 maart 2016, en in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aangesteld bij beslissing van de Raad 
van Bestuur de dato 24 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei 
nadien onder nummer 16065850.  
en 
2° een bestuurder, met name de heer Storme, Thierry James Simon Gerulphus, geboren te Drongen op 25 
november 1948, gedomicilieerd en verblijvende te 9880 Aalter, Schoonberg 15,  
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in de hoedanigheid van bestuurder benoemd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering 
gehouden op 24 maart 2016, en in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aangesteld bij beslissing van 
de Raad van Bestuur de dato 24 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals 
voormeld. 
Hierna ook genoemd “de KWK” 
En 
De STAD WAREGEM, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 109 Nieuwe Gemeentewet door: 
1. de burgemeester, de Heer Kurt Vanryckeghem, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 49/0031, 
(nationaal nummer 651014 295 41), 
2. de stadssecretaris, de Heer Guido De Langhe, wonende te 8790 Waregem, Bessemstraat 48, (nationaal 
nummer 610506 201 62). 
Beiden handelend krachtens artikel 182, paragrafen 1 en 2 van het Vlaams Gemeentedecreet van vijftien juli 
tweeduizend en vijf, en alhier optredend ter uitvoering van* het gemeenteraadsbesluit van * 2016 en het 
besluit van het college van burgemeester en schepenen van *2016, waarvan een uittreksel hier wordt 
aangehecht, en die hebben bevestigd dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is.  
Samen hierna genoemd “de partijen”. 
A/ WERD HET VOLGENDE VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET EN VERKLAARD : 

1. De Stad Waregem verklaart het hierna beschreven onroerend goed te hebben  
aangekocht van de vzw Koninklijke Waregemse Koersvereniging bij een akte verleden voor geassocieerd 
notaris Christophe BLINDEMAN, te Gent, met tussenkomst van geassocieerd notaris Ronny VAN EECKHOUT, te 
Waregem, op # 2016. 
De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor het oprichten van een 
Bezoekerscentrum Wereldoorlog I, hierna ook genoemd “het Bezoekerscentrum”. 
Beschrijving van het goed  
Stad WAREGEM, tweede afdeling 
In het tribunegebouw met polyvalente functie, op en met grond, aldaar staande en gelegen, op de 
Waregemse hippodroom aan de Holstraat en de Felix Verhaeghestraat, gekadastreerd: 
- volgens recent kadaster "Waregem, tweede afdeling" sectie B deel van nummers 0425W P0000 en 0426P 
P0000, voor een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van duizend negenhonderd vierkante meter 
zesenzestig vierkante decimeter (1.900,66m²) en 
- hebbende als gereserveerde perceelsidentificatienummer 1151A P0000, voor een oppervlakte van 1901 
vierkante meter: 
-op de tweede verdieping, een polyvalente zaal, privatief met nummer 2 (over de gehele verdieping), 
omvattende: 
a. in privatieve en uitsluitende eigendom:  
-een polyvalente zaal, twee satelietkeukens, een sanitaire ruimte en een terras; 
b. in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweeduizend 
driehonderdzevenenzeventig/tienduizendsten (2.377/10.000) van en in de gemeenschappelijke delen van 
het eigendom waaronder de grond. 
Met gereserveerde perceelsidentificatienummer 1154AP0005. 

2. In voormelde aankoopakte werden letterlijk volgende bijzondere voorwaarden  
opgenomen : 

“IV. BIJZONDERE VOORWAARDE(N) 
1. afzonderlijke tellers gas, water, electriciteit 
Er zijn afzonderlijke tellers gas en elektriciteit en een tussenteller voor water voor het privatief op 
het tweede verdiep 
2. parkeergelegenheid 
Er dienen ten allen tijde 4 parkeerplaatsen ter beschikking gesteld te worden voor bezoekers van 
het alhier verkochte goed,  gelegen op de perceelnummers 429R, 429F3 en 429G3, thans eigendom 
van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, welke zich zullen bevinden achter het nieuw te 
bouwen secretariaat door/in opdracht van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, waarvoor 
reeds vergunning is afgeleverd door de stad Waregem op datum van 31 maart 2016 met 
dossiernummer 2015/444. 
De toegang tot deze parkeerplaatsen moet ten allen tijde gewaarborgd zijn ; ingeval de toegang zou 
afgesloten zijn met een poort, heeft de koper het recht op een sleutel/code van deze 
poort/afsluiting en om deze te openen en open te stellen gedurende de openingsuren van het 
bezoekerscentrum dat wordt gevestigd in het alhier aangekochte goed, hierna genoemd “het 
Bezoekerscentrum”. 
In geval van een groot aantal bezoekers (autobussen) voor het Bezoekerscentrum komen partijen 
alhier overeen om praktische afspraken te maken teneinde deze rond  het alhier verkochte goed te 
laten parkeren. 
3. toegankelijkheid 
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Partijen komen overeen dat het alhier verkochte goed  tijdens de vooraf bepaalde openingstijden 
vrij toegankelijk moet blijven, ook als er geen  andere activiteiten doorgaan in het gebouw of op de 
site en/of ingeval de rest van het tribunegebouw Hippologgia zou zijn afgesloten of gesloten voor 
het publiek. De koper beslist autonoom of en wanneer zij het Bezoekerscentrum openstelt voor het 
publiek en de toegankelijkheid dient gegarandeerd te worden door de verkoper. 
4. Signalisatie, publiciteit en bewegwijzering 
Partijen komen overeen dat de benaming, de aanduidingen en de interne en externe bewegwijzering 
ten behoeve van het Bezoekerscentrum  toegelaten zijn als volgt : 

o Aan de ingang van de site : het Bezoekerscentrum moet van aan de ingang van de 
site (aan de straatkant) duidelijk zichtbaar zijn, waardoor zichtbaarheid en bereikbaarheid 
gegarandeerd is. Er wordt een aankondigingsbord geplaatst door de koper. Hierop worden 
minimaal de koper, het Bezoekerscentrum, de Amerikaanse begraafplaats en de 
subsidiërende partners vermeld.  
o Op de site: de koper mag bewegwijzering plaatsen van aan de parking tot aan het 
Bezoekerscentrum zelf en van aan het Bezoekerscentrum richting Amerikaanse 
begraafplaats.  
o Op het gebouw: de stad zal in overleg met de verkoper het Bezoekerscentrum aan de 
buitenkant van het gebouw zichtbaar maken. 
o In de inkomhal mag de koper promotie maken (onder meer voor de Amerikaanse 
Begraafplaats) en bewegwijzering plaatsen naar het Bezoekerscentrum op het tweede 
verdiep 

De verkoper verbindt er zich bij deze toe om deze verbintenissen/bijzondere voorwaarden op te 
leggen aan eventuele latere kopers en/of rechthebbenden/rechtopvolgers.” 

 
B. WENSEN PARTIJEN  DE BEDONGEN VOORWAARDEN BIJ DEZE ALS VOLGT VERDER TE 
CONCRETISEREN/AAN TE VULLEN : 

1/Er dienen ten allen tijde 4 parkeerplaatsen ter beschikking gesteld te worden voor bezoekers van 
het Bezoekerscentrum, zoals opgenomen in voormelde verkoopakte. 
Partijen verklaren dat deze 4 parkeerplaatsen aangeduid zijn op het plan dat aan huidige overeenkomst 
wordt aangehecht en dat door partijen ne varietur wordt getekend. 
Partijen komen overeen dat deze ter beschikkingstelling niet geldt tijdens de hierna vermelde verlofperiode 
rond Waregem Koerse. 

2/-Partijen komen overeen dat het Bezoekerscentrum tijdens de vooraf bepaalde openingstijden vrij 
toegankelijk moet blijven en dat de stad Waregem  autonoom  beslist of en wanneer zij het 
Bezoekerscentrum openstelt voor het publiek en de toegankelijkheid dient gegarandeerd te worden door de 
verkoper, zoals opgenomen in voormelde verkoopakte. 
Partijen komen alhier eveneens overeen voor wat betreft de afsluiting en poort die zich bevindt tussen het 
huidige Beaulieucenter en de residentie Hippopolis fase II,  te plaatsen door KWK overeenkomstig hetgeen 
overeengekomen in de akte ruil tussen KWK en stad Waregem, goedgekeurd bij schepencollege van 6 
september 2016 : 

o Stad Waregem heeft recht op een sleutel van de poort zodat zij zich ten allen tijde toegang 
kan verschaffen via deze poort  

o Stad Waregem behoudt het beheer van deze toegang 
Een plan met aanduiding  plaats afsluiting en poort wordt alhier aangehecht en wordt door  
partijen ne varietur getekend. 

3/ Voor wat betreft de signalisatie/publiciteit/bewegwijzering verwijzen partijen naar hetgeen 
opgenomen in voormelde aankoopakte. 

4/ De Stad Waregem verklaart dat de jaarlijkse verlofperiode van het Bezoekerscentrum valt in de 
periode twee weken vóór en één week na Waregem Koerse.  
Zij zal de jaarlijkse verlofperiode opnemen in het huishoudelijk reglement van het Bezoekerscentrum. 
De Stad Waregem mag tijdens deze vastgelegde verlofperiode de opslagplaats op de gelijkvloerse verdieping, 
in het roze aangeduid op bijgevoegd plan en met een oppervlakte van 122,47m², vrij en kosteloos gebruiken. 
Deze opslagruimte zal tijdens die periode volledig leeg te beschikking staan van de Stad Waregem, die er die 
periode het exclusief gebruiksrecht van heeft. 
Buiten deze verlofperiode mag de stad Waregem deze opslagplaats eveneens vrij en kosteloos gebruiken, 
doch kan de KWK niet garanderen dat deze volledig leeg staat. 
Deze opslagruimte dient volledig afgesloten te zijn en wind- en waterdicht te zijn. Tijdens de verlofperiode 
(en dus de periode dat stad Waregem het exclusief gebruiksrecht heeft), verbindt de KWK zich ertoe om de 
toegang tot deze ruimte exclusief voor te behouden en te verschaffen aan stad Waregem. 

5/ Tijdens voormelde verlofperiode verbindt stad Waregem zich ertoe om het aangekochte privatief ter 
beschikking stellen van de vzw Koninklijke Waregemse Koersvereniging.  Deze terbeschikkingstelling zal 
gratis zijn voor de jaren 2017 en 2018.  
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Vanaf 2019 zal de vzw een jaarlijkse vergoeding betalen aan de Stad Waregem ten bedrage van tienduizend 
euro (€ 10.000,00), te betalen uiterlijk op 1 oktober van ieder jaar, door storting op rekening nummer * van 
de Stad Waregem.  
Partijen komen overeen het verschuldigd bedrag te koppelen aan de evolutie van de gezondheidsindexcijfer 
met toepassing van volgende formule:  

nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer 
aanvangsindexcijfer 

waarbij het aanvangsindexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van de maand september 2019. 
Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan deze waarin de 
aanpassing, conform hetgeen hierboven werd gesteld, wordt doorgevoerd. 
De vergoeding zal aldus jaarlijks op vervaldag aangepast worden volgens bovenvermelde formule, en dit voor 
de eerste maal op 1 oktober 2020. 
De vergoeding zal evenwel nooit lager kunnen zijn dan de hierbij overeengekomen basishuurprijs. 
De aanpassing is van rechtswege en zonder aanmaning aan de Stad Waregem verworven. 
Opgemaakt in 2 originele exemplaren, waarvan elke partij verklaart één te hebben ontvangen. 
Opgemaakt te # 
Op # 2016 
“Gelezen en goedgekeurd” 
Voor de vzw Koninklijke Waregemse Koersvereniging  Voor de Stad Waregem 
Philippe Casier 
 
Thierry Storme 
 

10. goedkeuren opdracht leveren van bomen voor de groendienst + vaststellen wijze van gunnen 

De Raad 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 
Overwegende dat er op diverse plaatsen langs de wegen in Waregem en de deelgemeenten nieuwe bomen 
aangeplant zullen worden of bomen vervangen moeten worden; 
Overwegende dat de kostprijs van deze opdracht geraamd wordt op 9 000,00 euro inclusief 6 % btw; 
Overwegende dat deze opdracht best via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
gegund wordt op grond van artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 (bedrag lager dan 85 000,00 
euro exclusief btw); 
Overwegende dat het nodige krediet voor deze opdracht ingeschreven is in het budget 2016 (budgetsleutel 
2016/2221007/OM/0680, ramingnummer 2016000072); 
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor de levering van bomen voor de Groendienst als volgt 

goed: 

Omschrijving 

10 Acer platanoides 'Fairview' 12/14 

4 Aesculus indica 'Homestead' 12/14 

25 Amelanchier arborea 'Robin Hill' 12/14 

10 Betula utilis 'Doorenbos' 12/14 

30 Cupressus sempervirens 4,00 m + kluit 

5 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 3,00 m + 

15 Fraxinus angustifolia 'Raywood' 12/14 

5 Fraxinus ornus „Meczek‟ 12/14 

5 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' 12/14 
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8 Gleditsia triacanthos 'Skyline' 12/14 

30 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 12/14 

5 Liriodendron tulipifera 12/14 

6 Metasequoia glyptostroboides 3,00 m + kluit 

6 Parrotia persica 10/12 

5 Paulownia tomentosa 12/14 kluit 

5 Pyrus calleryana 'Capital' 12/14 

4 Quercus acutissima 12/14 

3 Quercus dentata 12/14 

6 Quercus petraea 12/14 

30 Tilia cordata 'Greenspire' 12/14 

5 Tilia mongolica 12/14 

5 Zelkova serrata 12/14 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund. Het totaal geraamde bedrag is 9 000,00 euro inclusief 6 % btw. 

Art. 3: Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is beschikbaar in het budget 2016 
(budgetsleutel 2221007/OM/0680, ramingnummer 2016000072). 

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

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

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

11. omgevingswerken tribune Fase II - goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen tevreden is met de verfraaiing van die omgeving. In 
september is er een project LAMA (Laboratoria Mobiele Alternatieven) geweest waarin diverse geledingen en 
burgers mee konden nadenken en ideeën geven. Er was o.a. een project i.v.m. de wandelroute van de Expo 
naar het centrum via de Meersstraat. Wordt er nog iets gedaan met de ideeën die daar werden verzameld? 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit project daar perfect in past. Wat de andere 
wandelroutes betreft, zitten er nog een aantal zaken in de pipeline, o.a. vanaf het Jeugdcentrum zal er nog 
een brugje komen dat een betere verbinding maakt vanaf de parking naar de Zuiderpromenade of naar de 
Schakelstraat.  
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit klein stukje nu zal uitgevoerd worden maar ervoor en 
erachter is er nog de parking enzo. Wanneer wordt het geheel aangepakt? 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het nu al een belangrijk stuk is.  Dit is niet 
klein en het sluit aan bij de wandelroute langs de vijvers. Het wordt aangelegd tot aan de Treffer en vanaf 
daar komt men op de bestaande paden. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat zij vaak ‟s avonds gebruik maakt van de parking aan de 
Regenboog omdat die dan niet betalend is. Veel bewoners gebruiken nu weer hun garages, waardoor ze de 
anderen blokkeren bij het in- en uitrijden in die garages. Misschien kan de inrichting van dat gedeelte ook 
bekeken worden. Ook de veiligheid voor de fietsers van en naar het Pand. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij in de commissie een vraag gesteld heeft over het wegvallen 
van de bomen en hij verwacht daar nog een antwoord op, eventueel in geheime zitting. Vorig jaar werd in 
de gemeenteraad de herinrichting goedgekeurd. Er werd toen een bedrag geraamd van 470 000 euro. In de 
begroting van 2016 was 500 000 euro voorzien voor de aanleg van parking en omgeving. Als hij het bedrag nu 
ziet, valt hij omver. De raming is op vandaag 2.O82.000 euro. Per parkeerplaats is dit meer dan  
10 000 euro. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit kort door de bocht is.  Het gaat over een volledige 
herinrichting met groene zone e.d. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat die parking niet zo groot was. Gaandeweg 
hebben we bedacht om de parking anders aan te leggen en ook de omgeving, de wandelroute, naar het Pand 
mee op te nemen. 



Gemeenteraadszitting dinsdag 08 november 2016 17 

 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vindt het niet kunnen dat men start met de inrichting van een 30-tal 
parkeerplaatsen en dat men eindigt met dergelijk groot project. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat men ondertussen tot het besef gekomen 
is dat het beter was om het beter en ruimer aan te pakken. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt waarom men daar niet mee teruggekomen is naar de raad of 
naar de commissie. Men kon er dan evengoed nog de achterkant van het Pand bijgenomen hebben. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit toch niet de eerste keer is dat dit ter sprake komt. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, blijft erbij dat dit nooit in de raad of de commissie gezegd werd. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2016 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Omgevingswerken rond Regenboogstadion” aan nv 
Plantec; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juli 2016 betreffende de 
goedkeuring van het voorontwerp voor deze opdracht tegen een geraamd bedrag van € 500.000,00 incl. btw; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. TD/CB/2016/122 werd opgesteld door 
de ontwerper, nv Plantec; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 895.169,71 excl. btw of € 1.083.155,35 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op budgetcode 
2221007/VT/0740 (nr raming /2016000070) van de buitengewone dienst; 
Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000070 TWW IE15overig beleid Vrije 
Tijd 

2221007/VT/0740 omgevingsaanleg rond Regenboogstadion € 470 000,00 

Budget bij te voorzien in MJP € 614 000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/CB/2016/122 en de raming voor de 

opdracht “Omgevingswerken rond Regenboogstadion”, opgesteld door de ontwerper, nv Plantec. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 895.169,71 excl. btw of € 1.083.155,35 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. 
Art. 4: Krediet is voorzien in het budget van 2016 en akkoord te gaan om budget bij te voorzien in MJP 
Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000070 TWW IE15overig beleid Vrije 
Tijd 

2221007/VT/0740 omgevingsaanleg rond Regenboogstadion € 470 000,00 

Budget bij te voorzien in MJP € 614 000,00 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, 
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Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 
- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

12. definitief vaststellen RUP 11.2 Ware Heem 2  

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van 3 mei 2016 van de gemeenteraad waarbij het RUP 11.2 Ware Heem 2 voorlopig 
werd vastgesteld; 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd gehouden van 17 mei 2016 tot en met 15 juli 2016; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend; 
Overwegende dat de Deputatie voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht binnen de termijn van het 
openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de GECORO op 12 september 2016 het advies van de deputatie besproken heeft en het 
volgende advies heeft uitgebracht nopens het RUP 11.2 Ware Heem 2: 
Het voorlopig vastgestelde RUP wordt gunstig geadviseerd mits volgende aanpassingen: 

- de beschrijving van de bouwlagen die de maximale bouwhoogte bepalen in alle zones verordenend 
op te nemen; 

- de toelichtingsnota p. 32 aan te passen inzake bouwhoogte conform de bepalingen van de 
stedenbouwkundige voorschriften; 

Gelet op het advies van de GECORO van 12 september 2016; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 12 september 2016 wordt bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Algemeen Waterbeleid, de 
watertoets is uitgevoerd. De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vangt voldoende de effecten op de 
waterhuishouding op, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt;  
Overwegende dat volgende aanpassingen werden uitgevoerd aan het dossier dat aan een  openbaar 
onderzoek werd onderworpen: 

 de beschrijving van de bouwlagen die de maximale bouwhoogte bepalen in alle zones, zijn 
verordenend opgenomen; 

 de toelichtingsnota p. 32 is aangepast inzake bouwhoogte conform de bepalingen van de 
stedenbouwkundige voorschriften 

Gelet op het voorliggend ontwerp van november 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad stelt het RUP 11.2 Ware Heem 2, ontwerp november 2016, definitief vast. 
Art. 2: Een afschrift van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de 

gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
bezorgd aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Brugge en aan de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door het departement Ruimte Vlaanderen –
Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Koning Albert I-laan 1.2, bus 91, 8200 Brugge. 

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

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, 
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Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 
- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a zich ook onthouden heeft de twee vorige raden waarin dit 
RUP aan bod kwam. Dit heeft te maken met het wegvallen van de bescheiden woningen die initieel voorzien 
waren. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

13. definitief vaststellen RUP 19.1 Oude Plaatse  

-Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat hij in de commissie de vraag gesteld heeft hoe het komt dat er 
voorzien is in 29 woningen per ha, terwijl er in de reglementering staat dat dit er max. 27 per ha mogen 
zijn. Hij heeft een antwoord gekregen van de stedenbouwkundig ambtenaar, maar hij begrijpt er niets van.  
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, begrijpt niet dat het raadslid het antwoord 
niet verstaat. Het is niet moeilijk. Bij elk RUP is er een voorstel van inrichting, m.a.w. wat is de „mogelijke‟ 
inrichting. Degene die het aangekocht heeft, heeft zelf een voorstel ingediend. Dit is opgenomen als 
mogelijk inrichtingsplan en zij doen een voorstel van 29 woningen. Dit werd besproken in de Gecoro en werd 
herleid naar max. 27 woningen. Dit staat in de regelgeving. Er is dus een woondichtheid van max. 27 
woningen vastgelegd. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft nog een vraag over het verordenend plan. De oude Vanmarcke-
site staat volledig als woonzone ingekleurd. Dit is een logische zaak. Daarnaast is ook een groen lint 
ingetekend. De bedoeling van de ontwerpers van het RUP is om een zachte verbinding te realiseren tussen de 
Kleine Heerweg en de aansluiting met de Schoolstraat en anderzijds met de Grote Heerweg en zo verder 
naar de Leie toe. Dit is niet als verordenend opgenomen, maar wel als facultatief. De verkavelaar kan dus 
beslissen om dit niet te doen. Men kan dit niet afdwingen. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het op verschillende plaatsen van 
het RUP vermeld staat. Er staan zelfs oppervlaktes bij vermeld. Men moet op basis van het RUP een 
verkavelingsplan indienen en dit moet goedgekeurd worden door het schepencollege. Het is duidelijk dat 
men aan de hand van het RUP dan kan goedkeuren of niet goedkeuren.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het niet verordenend opgenomen is. Ruimte Vlaanderen heeft 
daarom ook ongunstig advies gegeven. Het concept van het creëren van aantrekkelijke fiets- en 
voetgangersverbindingen naar de Leie is een goede maatregel, maar wordt in de praktijk weinig 
gerealiseerd. Als het schepencollege de bedoeling heeft om de verplichting op te leggen in de 
verkavelingsvergunning, dan steunt het raadslid dit. Hij hoort graag vandaag die bevestiging van het college. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij niet weet waarom het RUP plots anders zou 
geïnterpreteerd worden bij een verkavelingsaanvraag. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het groene lint facultatief is in het RUP. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de stad het zelf gestuurd heeft om het op te nemen. 
Waarom zouden we dit dan naast ons neerleggen? 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, wil graag genotuleerd zien dat het college de bedoeling heeft om dit 
groene lint te laten realiseren. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat hij dit kan bevestigen. Er is 
trouwens de algemene regel die we toepassen dat bij de ontwikkeling van een woongebied van meer dan 0,5 
ha zo veel procent groen moet voorzien worden. Die algemene regel is er en in dit inrichtingsplan is veel 
meer voorzien dan hetgeen verplicht is. 
De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van 3 mei 2016 van de gemeenteraad waarbij het RUP 19.1 Oude Plaatse voorlopig 
werd vastgesteld; 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd gehouden van 17 mei 2016 tot en met 15 juli 2016; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend; 
Overwegende dat de Deputatie voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht binnen de termijn van het 
openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de GECORO op 12 september 2016 het advies van de deputatie besproken heeft en het 
volgende advies heeft uitgebracht nopens het RUP 19.1 Oude Plaatse: 
Het voorlopig vastgestelde RUP wordt gunstig geadviseerd mits volgende aanpassingen: 

- het voldoen aan de bepalingen van de richtlijn inzake digitale uitwisseling; 
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- het opnemen van een bijkomende motivering in het RUP in functie van de herbestemming naar 
wonen die kadert binnen een ruimere visie en afweging; 

- de voorschriften voor de zone voor openbaar groen dienen te worden herhaald bij de overdruk (art. 
8) zelf; 

- de tabel inzake juridische toestand op p. 27 aan te vullen met de vereiste informatie inzake de 
stedenbouwkundige verordening tot het realiseren van parkeerplaatsen en fietsenstallingen; 

- de contour van het reconversieproject aan te passen zodat het perceel Sint-Jansstraat 82 (4de 
afdeling, sectie A, nr. 135E3) niet langer is opgenomen; 

- de voorschriften aan te passen zodat een voldoende afstand dient te worden gerespecteerd tussen 
een hoofdgebouw en een achterkavelgrens, in het bijzonder bij bebouwing in 2de bouwlijn; 

Gelet op het advies van de GECORO van 12 september 2016; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 12 september 2016 wordt bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Algemeen Waterbeleid, de 
watertoets is uitgevoerd. De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vangt voldoende de effecten op de 
waterhuishouding op, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt;  
Overwegende dat volgende aanpassingen werden uitgevoerd aan het dossier dat aan een  openbaar 
onderzoek werd onderworpen: 

- het voldoen aan de bepalingen van de richtlijn inzake digitale uitwisseling; 
- het opnemen van een bijkomende motivering in het RUP in functie van de herbestemming naar 

wonen die kadert binnen een ruimere visie en afweging; 
- de voorschriften voor de zone voor openbaar groen dienen zijn herhaald bij de overdruk (art. 8) zelf; 
- de tabel inzake juridische toestand op p. 27 is aangevuld met de vereiste informatie inzake de 

stedenbouwkundige verordening tot het realiseren van parkeerplaatsen en fietsenstallingen; 
- de contour van het reconversieproject is aangepast zodat het perceel Sint-Jansstraat 82 (4de 

afdeling, sectie A, nr. 135E3) niet langer is opgenomen; 
- de voorschriften zijn aangepast zodat een voldoende afstand dient te worden gerespecteerd tussen 

een hoofdgebouw en een achterkavelgrens, in het bijzonder bij bebouwing in 2de bouwlijn; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van november 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 3 november 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 4 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad stelt het RUP 19.1 Oude Plaatse, ontwerp november 2016, definitief vast. 
Art. 2: Een afschrift van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de 

gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
bezorgd aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Brugge en aan de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door het departement Ruimte Vlaanderen –
Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Koning Albert I-laan 1.2, bus 91, 8200 Brugge. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 4 Jan Balduck, Geert Deroose, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

14. intergemeentelijke recyclageparken: uitbreiding beheersoverdracht Imog 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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Gelet op de oprichting van Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk 
(IMOG) op 9 september 1969: 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Beveren-Leie van 16 maart 1973 tot het aansluiten bij 
IMOG en het goedkeuren van de statuten; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 1983 houden de toetreding van de volledige entiteit 
Waregem tot de S.V. I.MO.G.;  
Overwegende dat de Algemene Vergadering van IMOG met zijn beslissing van 20 mei 2014 de statuten 
wijzigde conform het decreet intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op artikel 3.7 van de goedgekeurde gecoördineerde statuten waarin bepaald wordt dat de 
beheersoverdracht op vraag van de deelnemende gemeenten kan uitgebreid worden met onder meer de 
inrichting, uitbreiding en uitbating van de containerparken die eigendom zijn van de deelnemende 
gemeenten (7.1); 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 mei 2016 besliste om in te 
stappen in de uitwerking van de regionale beleidsvisie omtrent intergemeentelijke recyclageparken; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 oktober 2016 voorstelt om de 
beheersoverdracht aan IMOG, in uitvoering van artikel 3.7 van haar gecoördineerde statuten, uit te breiden 
met de inrichting, uitbreiding en uitbating van de containerparken die eigendom zijn van de deelnemende 
gemeenten; 
Gelet op artikel 42, § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stipuleert dat de gemeenteraad over 
de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien van aangelegenheden van gemeentelijk belang; 
Gelet op het gunstig advies van het dagelijkse bestuur van de minaraad dd. 21 oktober 2016; 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1. De beheersoverdracht aan IMOG uit te breiden met de opdracht tot de inrichting, uitbreiding en 

uitbating van de containerparken die eigendom zijn van de gemeente. 
Art. 2.  De modaliteiten betreffende de intergemeentelijke recyclageparkwerking wordt vastgelegd in een 

overeenkomst.  
Art. 3.  Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare 

gezondheid (Imog) met zetel te 8500 Kortrijk, op het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

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

15. intergemeentelijke recyclageparken: goedkeuren overeenkomst betreffende 
intergemeentelijke recyclageparkwerking. 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de uitbreiding van de beheersoverdracht aan Imog met de oprdracht tot de inrichting, uitbreiding 
en uitbating van de recyclageparken die eigendom zijn van de gemeente, goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 8 november 2016; 
Gelet op het voorstel van overeenkomst betreffende intergemeentelijke recyclageparkwerking tussen Imog 
en de gemeenten Deerlijk, Wielsbeke en de stad Waregem;  
Gelet op het gunstig advies van het dagelijkse bestuur van de minaraad dd. 21 oktober 2016; 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
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voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De overeenkomst betreffende intergemeentelijke recyclageparkwerking tussen Imog en de 

gemeenten Deerlijk, Wielsbeke en de stad Waregem, zoals gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.  
Art. 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare 

gezondheid (Imog) met zetel te 8500 Kortrijk, op het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 
Bijlage: Overeenkomst betreffende intergemeentelijke recyclageparkwerking 
TUSSEN 
Enerzijds de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid, opdrachthoudende vereniging, 
ondernemingsnummer BE0206.848.639 met zetel te 8500 Kortrijk, op het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 
54, vertegenwoordigd door de heer Rik Soens, voorzitter en de heer Johan Bonnier, algemeen directeur 
Hierna Imog genoemd  
EN 
Anderzijds de gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen voor 
wie optreedt Claude Croes, Burgemeester, bijgestaan door Paulien Santens, waarnemend secretaris, in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2016 
De stad Waregem, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen voor wie optreedt 
Kurt Vanryckeghem, Burgemeester, bijgestaan door Guido De Langhe, secretaris, in uitvoering van het 
gemeenteraadsbesluit van 8 november 2016 
De gemeente Wielsbeke, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen voor wie 
optreedt Jan Stevens, Burgemeester, bijgestaan door Bruno Debrabandere, secretaris, in uitvoering van het 
gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2016 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
Artikel 1. 
§1 De gemeente Deerlijk geeft aan Imog de opdracht om het recyclagepark, gelegen Kleine Tapuitstraat 6 te 
8540 Deerlijk, te exploiteren. 
De stad Waregem geeft aan Imog de opdracht om de recyclageparken, gelegen Leenakkerstraat 73 te 8791 
Beveren-Leie en Lindestraat 75 te 8790 Waregem, te exploiteren. 
De gemeente Wielsbeke geeft aan Imog de opdracht om het recyclagepark, gelegen Ooigemstraat 9b te 8710 
Wielsbeke, te exploiteren. 
Imog zal hiertoe: 

1. Het recyclagepark ter plaatse exploiteren, waarbij exploiteren ook inhoudt dat de 
recyclageparkwachters Imog-medewerkers zijn en onder het gezag van Imog werken; 

2. De ingezamelde afvalstoffen naar verwerkingsinrichtingen transporteren, indien nodig via een 
overslagplaats; 

3. De ingezamelde afvalstoffen verwerken of laten verwerken; 
4. Een uniform DIFTAR-systeem ontwikkelen en invoeren voor de gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en 

de stad Waregem, zoals op voorstel van Imog door de gemeenteraden vastgelegd; 
5. Het beheer van het recyclagepark waarnemen; 
6. Uniformiteit op de recyclageparken in verband met aanvoer van afvalstoffen en sorteerregels; 
7. Openingsuren van de recyclageparken op elkaar afstemmen. 

§2 Deze overeenkomst wordt opgemaakt conform de beheersoverdracht voorzien in art. 3 van de Imog-
statuten d.d. 20 mei 2014 „In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die 
zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft de 
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opdrachthoudende vereniging tot doel de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben 
op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten, met uitsluiting van de 
bevoegdheden tot vaststellen van retributies en het uitvaardigen van fiscale en politionele maatregelen‟. 
De beheersoverdracht kan op vraag van de deelnemers uitgebreid worden met volgende opdrachten:  

7.1. De inrichting, uitbreiding en uitbating van de containerparken die eigendom zijn van de 
deelnemers.‟ 

De uitbreiding van de beheersoverdracht inzake de inrichting, uitbreiding en uitbating van de 
containerparken die eigendom zijn van de deelnemers en tot het ophalen en verwerken van alle in deze 
overeenkomst vermelde op het recyclagepark in te zamelen afvalstoffen, in overeenstemming met de 
geldende wetgeving werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Deerlijk in zitting van 27 oktober 2016 
door de gemeenteraad van Wielsbeke in zitting van 27 oktober 2016 en door de gemeenteraad van Waregem 
in zitting van 8 november 2016 
§3 Imog garandeert de inzameling, de overslag, het transport naar de verwerkingsinstallatie en de 
verwerking van alle in te zamelen afvalstoffen, het verzorgen van de administratie betreffende deze 
dienstverlening, terwijl ook de noodzakelijke gegevens voor het vervullen van de ter zake administratieve 
verplichtingen van de gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem aan de Vlaamse overheid door 
Imog worden voorbereid en verstrekt. 
§4 Imog verbindt er zich toe elk jaar in het 1ste kwartaal aan de milieudiensten de resultaten van het 
afgelopen kalenderjaar met betrekking tot hun activiteiten op het recyclagepark, over te maken. 
§5 Zowel Imog als de gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem verbinden zich ertoe de 
geldende regelgeving en de milieuvergunningsvoorwaarden na te leven. 
 
Artikel 2. 
Imog garandeert via haar werking en beleid steeds een kostprijs na te streven die een economisch voordelige 
situatie combineert met een zo permanent mogelijke garantie tot verwijdering van de ingezamelde 
afvalstoffen op het containerpark en dit op een milieuhygiënisch en juridisch verantwoorde wijze. 
 
2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
Artikel 3. 
§1 Er wordt een proefperiode voorzien van 1,5 jaar. Hierin zal het project na 1 jaar worden geëvalueerd. 
Wanneer een gemeente/stad voor het einde van de proefperiode uit het project „intergemeentelijke 
recyclageparken‟ wenst te treden, zal deze dit via aangetekend schrijven melden aan de Raad van Bestuur 
van Imog voor 30/06/2017. De overeenkomst neemt dan een einde op 01/07/2017. 
§2 De duur van deze overeenkomst hangt samen met de duur van Imog, zoals bepaald in artikel 6 van de 
statuten van Imog.  
Na verloop van deze periode kan, indien de vereniging verlengd wordt in overeenstemming met artikel 56 
van de statuten, de overeenkomst tevens verlengd worden.  
§3 Bij verval van de noodzakelijke vergunningen wordt de overeenkomst zonder voorwerp en worden beide 
partijen ontslaan van hun verplichtingen. Behoudens indien één van de partijen verantwoordelijk is voor het 
verval van de noodzakelijke vergunningen.  
§4 De overeenkomst vervalt van rechtswege bij ontbinding van Imog. 
 
3. VERGOEDINGEN 
Artikel 4. 
§1 Door de gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem worden, voor de door Imog verstrekte 
dienstverlening, volgens een kostendekkend principe de vergoedingen betaald. Deze tarieven worden 
jaarlijks door de Raad van Bestuur van Imog vastgelegd en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 
Imog. 
 
4. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECYCLAGEPARK 
Artikel 5. 
§1 De gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem blijven autonoom bevoegd voor het opmaken 
van een politieverordening. Een huishoudelijk reglement betreffende het recyclagepark zoals goedgekeurd in 
de Raad van Bestuur van Imog wordt als bijlage gehecht aan de politieverordening.  
§2 De gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem blijven autonoom bevoegd voor het vastleggen 
van de retributieregeling en wordt in onderling overleg opgemaakt. 
 
5. SLOTBEPALINGEN 
Artikel 6.  
Indien Imog niet of slechts gedeeltelijk aan haar opdracht, zoals omschreven in deze overeenkomst, kan 
voldoen, zal zij de gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem een schadevergoeding betalen. 
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Deze schadevergoeding is gelijk aan de door de gemeenten Deerlijk en Wielsbeke en de stad Waregem 
bewezen uitgaven om de door Imog niet uitgevoerde taken uit te voeren of te laten uitvoeren. 
Artikel 7. 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. 
Artikel 8. 
Wanneer andere gemeenten-vennoten wensen in te stappen in deze overeenkomst wordt een addendum 
gemaakt. 
Imog Rik Soens 

Voorzitter 
Johan Bonnier 
Algemeen Directeur 

Gemeente Deerlijk Claude Croes 
Burgemeester 

Paulien Santens 
Waarnemend secretaris 

Stad Waregem Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

Guido De Langhe 
Secretaris 

Gemeente Wielsbeke Jan Stevens 
Burgemeester 

Bruno Debrabandere 
Secretaris 

 

16. intergemeentelijke recyclageparken: goedkeuren retributiereglement Diftar-recyclagepark  

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a zich op dit punt zal onthouden. Men is niet tegen het 
principe van de vervuiler betaalt. Stad Waregem is echter nog een van de weinige gemeenten waar een 
milieuheffing toegepast wordt die niet gerelateerd is aan het kadastraal inkomen van de bewoner. 
De Raad, 
Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 e.v. inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad 
en art. 94 inzake invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten; 
Gelet op het „uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval‟ goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 16 september 2016;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 november 2009 houdende de goedkeuring retributiereglement 
containerparken; 
Gelet op de financiële toestand van de stad Waregem; 
Gelet op de overeenkomst betreffende intergemeentelijke recyclageparkwerking goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 8 november 2016;  
Gelet op het gunstig advies van het dagelijkse bestuur van de minaraad dd. 21 oktober 2016; 
Gelet op de bespreking in de algemene gemeenteraadscommissie van 3 november 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Het retributiereglement containerparken, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 november 2009, 

wordt opgeheven op 31 december 2016. 
Art. 2:  Het retributiereglement Diftar-recyclagepark, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd. 
Art. 3:  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. 
Art. 4:  De Intercommunale maatschappij voor openbare gezondheid (IMOG), met zetel te 8500 Kortrijk, op 

het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54, staat in voor de inning, facturatie en opvolging betaling 
van de retributies, alsook de behandeling van de bezwaren.  

Art. 5:  Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.  
Art. 6:  Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
Art. 7:  Dit reglement wordt overgemaakt aan Imog.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
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Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 
Bijlage: Retributiereglement DIFTAR-recyclagepark 
Artikel 1. 
Begrippen:  

- DIFTAR: gedifferentieerde tarifering afhankelijk van het soort afval. 
Artikel 2.    
Voor de volgende afvalstoffen wordt er op het DIFTAR-recyclagepark een retributie aangerekend: 

1. Recupereerbaar bouw- en sloopafval 
2. Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval 
3. Houtafval (onbehandeld, behandeld en samengesteld – energie en behandeld en samengesteld – 

recyclage) 
4. Snoeihout 
5. Zacht groen 
6. Boomwortels of struiken met wortels 
7. Brandbaar niet-recycleerbaar 
8. Te storten (deponie) 
9. Multistroom 
10. Hechtgebonden asbest 
11. Gipskarton 
12. Papier en karton 

Artikel 3. 
Afhankelijk van het soort afval worden volgende retributies vastgesteld via weging: 

Fractie Prijs per kg (euro) 

Recupereerbaar bouw- en sloopafval 0,02 

Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval 0,20 

Houtafval  0,07 

Snoeihout: tot 50 kg 
                   vanaf 51 kg    

Gratis 
0,07 

Zacht groen: tot 50 kg 
                     vanaf 51 kg  

Gratis 
0,07 

Boomwortels of struiken met wortels 0,20 

Brandbaar niet-recycleerbaar 0,20 

Te storten (deponie) 0,20 

Multistroom  0,20 

Hechtgebonden asbest: tot 200 kg per gezin per jaar 
                                        vanaf 201 kg 

Gratis 
0,20 

Gipskarton  0,20 

Papier en karton 0,02 

Artikel 4. 
Om de fractie snoeihout en/of zacht groen gratis te kunnen aanleveren dient men deze fractie(s) apart aan 
te bieden op het betalend gedeelte van het recyclagepark en mag het totaal gewicht samen niet meer dan 
50 kg per aanvoerbeurt zijn.  
Artikel 5.     
Om de fractie hechtgebonden asbest gratis te kunnen aanleveren dient men deze fractie apart aan te bieden 
op het betalend gedeelte en mag het totaal gewicht samen niet meer dan 200 kg per gezin per jaar zijn.  
Artikel 6. 
De retributie vermeld in artikel 3 is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening 
inzake inzameling van de in artikel 2 genoemde afvalfracties.  
Bij aanvoer van verschillende betalende fracties in 1 aanvoer, wordt voor het totale gewicht afval de 
retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste retributie.  
Per bezoek aan het DIFTAR-gedeelte van het recyclagepark wordt een minimumbedrag aangerekend van 2 
euro als deelname in de exploitatiekosten, met uitzondering van de gratis hoeveelheid van de fracties 
zachtgroen, snoeihout en hechtgebonden asbest.  
Artikel 7.  
De betaling dient ter plaatse verricht te worden. De retributie wordt geïnd bij het verlaten van het DIFTAR-
gedeelte van het recyclagepark.  
Artikel 8. 
Bij niet-betaling bij het verlaten van het recyclagepark wordt de reële kostprijs van het aangevoerde afval 
gefactureerd vermeerderd met een administratiekost van 10 euro.   
Artikel 9. 
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Bij verlies van het ticket wordt het op het betalend gedeelte van het recyclagepark gedeponeerde afval aan 
de duurste fractie aangerekend.  
 

17. vragen 

Er werden vier vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid Mario Verhellen: parkings Expo en Jeugdcentrum bezet door evenementen 

“i.k.v. het huidig parkeerbeleid worden de parkings EXPO en Jeugdcentrum aangegeven als alternatief om 
Waregem met de wagen te bezoeken en toch niet te hoeven te betalen. De voorbije weken konden we 
vaststellen dat zowel in de week als in het weekend beide parkings een grotere bezettingsgraad hadden dan 
voor het invoeren van het uitgebreid betalend parkeren in onze stad. 
Echter op zowel zaterdag 22 als 29 oktober waren zowel de parking EXPO als Jeugdcentrum reeds vanaf de 
middag afgesloten i.k.v. de voetbalmatchen van SVZW. Dat deze parkings niet toegankelijk zijn omwille van 
veiligheidsredenen daar heb ik alle begrip voor. Echter door het afsluiten van beide parkings verviel het 
door het stadsbestuur gepromote alternatief/gratis parkeren voor de bezoekers van ons centrum. 
Dit leidde tot ergernis bij bezoekers en terecht... als men als stadsbestuur naar zowel werknemers 
(zorgcampus) als bezoekers aangeeft dat de parkings EXPO en Jeugdcentrum een gratis alternatief zijn voor 
het betalend parkeren dan moet men dit los van elke activiteit die plaatsvindt rond deze parkings ook 
kunnen waarmaken of men moet een evenwaardig alternatief kunnen aanbieden. Doet men dit niet dan 
leidt dit bij bezoekers van ons centrum tot verwarring en ergernis en zal men in de toekomst nog meer 
kiezen voor de baanwinkels of andere steden in onze regio. Om dit te vermijden stelt sp.a voor om indien 
de parkings EXPO en Jeugdcentrum niet beschikbaar (toegankelijk) zijn door festiviteiten de parkings Het 
Pand en Zuiderpromenade die dagen gratis te gebruiken zijn. Graag vernemen wij tijdens de e.k. 
gemeenteraad de visie van het stadsbestuur in deze.” 

- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er sinds de start van het nieuwe parkeerbeleid 
inderdaad een hogere bezettingsgraad is op de parkings aan Waregem Expo en aan het Jeugdcentrum. Het 
stimuleren van het gebruik van de randparkings is één van de doelstellingen van het nieuwe parkeerbeleid. 
Tijdens de week staan de randparkings ongeveer voor 2/3 vol, tijdens het weekend is dit een stuk minder als 
er geen voetbalwedstrijden zijn. Door het gebruik van de randparkings zijn er in het centrum in alle 
parkeerzones nog vrije parkeerplaatsen. Dit was ook één van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe 
parkeerbeleid. Wij stellen ook vast dat er sinds de start van het nieuwe parkeerbeleid heel wat meer fietsers 
en voetgangers  zijn in het centrum. Alle 25 plaatsen in de fietskluizen zijn in gebruik en er zijn ondertussen 
twee extra fietskluizen in bestelling voor 10 extra fietsen. De mobiliteit in het centrum loopt vlotter en de 
klanten van de handelszaken en horecazaken hebben meer plaats als ze dicht willen parkeren. De parking 
aan Waregem Expo wordt bij voetbalwedstrijden voorbehouden voor de supporters van de thuisploeg. De 
parking aan het Jeugdcentrum wordt voorbehouden voor de bezoekende supporters. Dit is een 
veiligheidsmaatregel om geen menging te hebben van supporters op de parkings. Door de hogere 
bezettingsgraden op de randparkings zijn er sinds de start van het nieuwe parkeerbeleid onvoldoende vrije 
parkeerplaatsen bij voetbalwedstrijden op een zaterdag en dan vooral zaterdagen waarbij de wedstrijd om 
18.00u. begint.  Wij hebben onlangs samen gezeten met het bestuur van sv Zulte Waregem om te bekijken 
hoe we deze parkeerproblematiek op wedstrijddagen kunnen oplossen. De doelstelling is om bij 
thuiswedstrijden op zaterdag op de parking aan Waregem Expo voldoende parkeerplaatsen vrij te houden 
voor werknemers en shoppers die de randparkings wensen te gebruiken. Er zijn gemiddeld 7 thuiswedstrijden 
op een zaterdag per voetbalseizoen. Dit is niet zó veel, maar op die dagen moeten we er inderdaad voor 
zorgen dat mensen, die komen shoppen of werken in Waregem op zaterdag, een plaats hebben op die gratis 
randparkings. Wij gaan in de komende weken inventariseren wat de maximale bezettingsgraad is op een 
zaterdagnamiddag als er geen voetbalwedstrijd is. Zo kunnen wij bepalen hoeveel parkeerplaatsen we 
moeten beschikbaar houden voor voetbalsupporters en voor mensen die niet voor de voetbal komen. Dit 
betekent wellicht dat een deel van de voetbalsupporters zal moeten uitwijken naar de parkings Pand of 
Zuiderpromenade, die trouwens op wandelafstand van het Regenboogstadion liggen. Deze supporters komen 
pas in de vooravond aan als de parkeerdruk in de parkings Pand en Zuiderpromenade al heel wat lager is. Het 
voorstel om het gratis maken van de parkings Pand en Zuiderpromenade op deze "voetbal"zaterdagen lijkt 
ons geen goed idee. Heel wat kortparkeerders-klanten gebruiken het gratis uur parkeren in de parkings Pand 
en Zuiderpromenade. Op zaterdagen noteren wij de hoogste bezettingsgraden in deze parkings. Voor de 
bezoekers van het centrum is een hoge rotatie nodig in deze parkings, ook op een zaterdag. Met het gratis 
parkeren op zaterdag zouden deze parkings terug overvol staan met het gekende zoekverkeer en ontevreden 
klanten tot gevolg. Dus we denken dat we in overleg met de voetbal een goede oplossing kunnen bieden op 
die speciale zaterdagen, zeker als de match om 18.00u. start. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij de suggestie gedaan heeft om de twee ondergrondse 
parkings gratis te maken.  Als het stadsbestuur een andere uitwijkmogelijkheid voorziet, is dit OK. Men mag 
echter niet vergeten dat de eerste thuismatch op een zaterdag al 3 december is. De volgende zijn in de 
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kerstperiode, nl. 20 december en 26 december. Raadslid Verhellen dacht ook aan de parking op de 
hippodroom die misschien kan ingezet worden. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat 26 december beschouwd wordt als feestdag en 
dan geldt er gratis parkeren.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt of het dan ook gratis is in de ondergrondse parking. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het niet gratis is in de ondergrondse parking 
maar op alle andere parkeerplaatsen wel. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit volop de kerstdrukte is. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we ook hopen van terug beroep te doen op de 
parking van het Heilig Hartcollege in die periode. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

Vraag 2. vraag raadsleden Hilde Dewever, Philip Himpe en Bruno Lahousse: bezetting velden Racing 

Waregem 

-Raadslid, de heer Bruno Lahousse, geeft ter inleiding enkele cijfers over Racing Waregem. Hier spelen 430 
jeugdspelers in 34 ploegen. Samen met alle vrijwilligers, trainers en omkadering zijn er meer dan 650 leden 
aangesloten. Het is een regionale club met een zeer sterke Waregemse input, want meer dan de helft van de 
spelers wonen in Waregem of er heel dicht bij. Het is ook de enige ploeg die op interprovinciaal niveau 
speelt. Dit is het hoogste niveau voor ploegen die geen professionele eerste ploeg hebben. Het probleem zelf 
gaat hem over de bezetting. Ondanks de goede planning van Sportbeheer, merken we het tekort aan velden.  
Vanuit meerdere hoeken krijgen we de vraag om het nijpend probleem van het veldgebrek bij Racing 
Waregem aan te pakken. Op vandaag wordt dit opgelost door naast het gebruik van de eigen infrastructuur 
uit te wijken naar de velden op de uitbreiding van Zulte Waregem. Ook daar is de veldbezetting echter zeer 
hoog. Ervan uitgaand dat het uitbreiden van het aantal velden op vandaag moeilijk is, zouden we 
voorstellen de beschikbaarheid van de bestaande velden te optimaliseren. De bestaande velden op beide 
voetbalsites worden echter al zeer intensief gebruikt. Meer nog, door het intensieve gebruik van de velden 
in de Mirakelstraat en ondanks het vele onderhoud door de groendienst, zijn de velden in zware weers-
omstandigheden soms moeilijk bespeelbaar. De oplossing ligt ons inziens in het opwaarderen van het eerste 
veld in de Mirakelstraat. Dit veld kan op vandaag niet gebruikt worden voor trainingen, maar mits de nodige 
aanpassingen zou dit veel intensiever gebruikt kunnen worden. We stellen voor om na het seizoen 2016-2017 
het eerste veld aan te leggen in kunstgras, zodat dit terrein ook tijdens de week voor trainingen kan 
gebruikt worden. Daarom onze vraag aan de bevoegde schepen: 
1. Is het schepencollege bereid in de begroting 2017 een budget te voorzien om het probleem omtrent de 

bezetting van de trainingsvelden aan te pakken? 
2. Is het schepencollege bereid om dit probleem aan te pakken door het eerste veld op KRC Waregem aan 

te leggen in kunstgras?” 
- Schepen van sport, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat die vraag inderdaad niet onbekend is. 
Hieromtrent hadden we met het bestuur van Racing Waregem op hun vraag een drietal weken geleden reeds 
een constructief overleg. Dergelijk overleg is niet uitzonderlijk gezien we ook in het verleden steeds en op 
regelmatige basis een constructief overleg hadden met het bestuur van Racing Waregem onder leiding van 
voorzitter Ivan Vanovervelt indien er zich problemen stelden. Als besluit van dit overleg kan gesteld worden 
dat ideaal voor Racing Waregem zou zijn: de heraanleg van het eerste terrein en duiveltjesterrein in 
kunstgras en het voorzien van terreinverlichting op het hoofdveld. Door het voorzien van kunstgras en 
terreinverlichting zou er niet alleen een perfect nieuw eerste veld voorzien zijn, maar zou op dit veld ook 
getraind kunnen worden door de vele jeugdploegen van Racing Waregem. Dit zouden twee vliegen in één 
klap zijn. De terreinen van Racing Waregem zijn effectief overbelast door de vele jeugdploegen. Onze 
mensen van de groendienst doen al het mogelijke om de terreinen in goede staat te houden maar tegen de 
huidige overcapaciteit kan niemand opboksen. Zoals reeds eerder besproken met het bestuur van Racing 
Waregem zullen we nazien wat er budgettair mogelijk is binnen de opmaak van de volgende begroting en 
zullen dit dan voorleggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Op vandaag kunnen we hier nog geen 
uitspraken over doen. Het lijkt ons ook van belang naar de toekomst toe om na te zien of er in de 
deelgemeenten ook nood is aan een kunstgrasveld.  
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 

Vraag 3. vraag raadslid Inge Vandevelde: optreden door stadsbestuur noodzakelijk tegen Vangaever nv 

die de beperkende maatregelen van de milieuvergunning niet respecteert 

“We moeten noodgedwongen terugkeren op onze vraag van april 2016 in verband met de firma NV 
Vangaever. Sinds 1 mei 2016 wordt de firma door het stadsbestuur beperkende voorwaarden opgelegd, 
maar blijkt dat NV Vangaever gewoon verder doet zoals tevoren, erger nog.  
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De buren die het best zicht hebben op de koer achteraan, vertellen (en ze legden dit ook vast op film) 
het volgende: er wordt aan- en afgereden, geladen en gelost achteraan, rekken worden niet 
afgebroken (zelfs deze die niet vergund werden), de poort blijft de hele dag open wegens activiteit de 
dag door, tientallen bedrijfsvoertuigen worden per dag afgespoten, waarna ze met deze voertuigen 
een ware rodeo rijden om ze droog te krijgen. Tijdens het verlof werd er gewerkt van 's morgens 
6.00u. tot 's avonds na 21.00u., zelfs op zaterdag. Tot meer dan 80 handelingen per dag worden 
genoteerd, en dit alles achteraan. Op een filmpje hoor en zie je hoe de machines met geluidssignaal 
maneuvers uitvoeren, dit tot op 3 m van de perceelsgrens.  Dat er volgens Vangaever maar sporadisch 
achteraan geladen en gelost wordt, is echt uit de lucht gegrepen en strookt helemaal niet met de 
werkelijkheid.  De buren vragen zich zelfs af in hoeverre sinds 1 mei, de dag dat de opgelegde 
voorwaarden in voege traden, iemand van de bevoegde diensten op het terrein controles heeft gedaan 
na hun talloze klachten en pv‟s. De buren „ondergaan‟ de dagelijkse belasting en zijn allerminst 
gelukkig met de gang van zaken.  Dat NV Vangaever nog net voor 1 mei 2016 een klasse 2 
milieuvergunning heeft aangevraagd is pure provocatie. Intussen weten we dat de milieuvergunning 
klasse 2 werd geweigerd door het  Waregems stadsbestuur (dd 25 augustus 2016). Echter het bedrijf 
was er snel bij om beroep aan te tekenen bij de provincie. Ze houden vol een ambachtelijk bedrijf te 
zijn met specifiek handenarbeid, maar dat zijn ze niet. Hun ingediend dossier strookt niet met de 
werkelijkheid. Dergelijk bedrijf hoort niet thuis in woongebied. De zaak komt nu voor in de 
milieuvergunningscommissie van de provincie West-Vlaanderen op 16 december 2016 en een mogelijke 
beslissing in beroep door de deputatie op 19 januari 2017. Het is aan het stadsbestuur om effectief 
controle uit te voeren en alles in het werk te stellen om correcte info door te spelen. De leefbaarheid 
van de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners primeert.  
Onze vragen:  
1 Hoe vaak zijn er al controles uitgevoerd door de bevoegde stadsdiensten? Zijn er door deze 
 stadsdiensten al overtredingen vastgesteld en genoteerd? Zo ja, zullen deze overgemaakt 
 worden aan de milieuvergunningscommissie van de provincie West-Vlaanderen zodat zij 
 over voldoende gegevens beschikt om een advies te kunnen formuleren? 
2 Wat zal het stadsbestuur verder ondernemen om de klasse 2 milieuvergunning tegen te 
 houden?” 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt of het raadslid in twijfel trekt dat het stadsbestuur 
correcte informatie doorstuurt aan de provincie. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, ontkent dit. Ze heeft het dossier gelezen en daar staat heel wat 
correcte informatie in, o.a. de klachten van de bewoners. Ze vindt echter dat dit niet zwaar genoeg opweegt 
t.o.v. de rest van het dossier waarin het bedrijf stelt dat ze een ambachtelijk bedrijf zijn met handenarbeid 
en dat ze zich aan de voorwaarden zullen houden. Ze doen het niet. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat zij het recht hebben om een verweer in te dienen bij de 
provincie. Zij hebben beroep ingediend. Wij hebben correcte informatie doorgegeven. Het stadsbestuur 
heeft de klasse 2 vergunning geweigerd. De voorzitter meent dat dit al voldoende signaal is van het 
stadsbestuur om aan te tonen dat de maat vol is en dat het bedrijf zijn grens bereikt heeft. Om uit te 
breiden of een andere milieuvergunning aan te vragen, is het aan te raden op zoek te gaan naar een andere 
locatie. Het stadsbestuur heeft dus de vergunning klasse 2 geweigerd, het bedrijf heeft hiertegen beroep 
aangetekend en dit wordt behandeld in december door de milieuvergunningscommissie. Wat de vraag i.v.m. 
controles betreft, zegt de voorzitter dat het stadsbestuur geen controles uitvoert. In geval van klachten 
wordt dit door het stadsbestuur doorgegeven aan de politie.  De milieupolitiedienst gaat dan op inspectie om 
te controleren of de vergunning nageleefd wordt. De voorzitter verwijst nog naar een e-mail van 28 oktober 
jl. waarbij hij vraagt aan de politie om bestuurlijk verslag te bezorgen na controle en inspectie van het 
bedrijf. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, hoopt dat die verslagen ook tot in Brugge geraken, zodoende dat de 
milieucommissie die hier moet over beslissen de volledige informatie heeft. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat een pv de weg volgt, dat het moet volgen. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat de buren echt ten einde raad zijn. Iedereen weet dit 
ondertussen toch. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij ook al ter plaatse geweest is. Hij begrijpt de toestand. 
Precies daarom heeft het stadsbestuur die beslissing genomen. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, hoopt dat dit een positief gevolg zal krijgen. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

Vraag 4. vraag raadslid Inge Vandevelde: aanplanting op de begraafplaats in Desselgem/Schoendalestraat 

“In deze tijd van het jaar herdenken we onze dierbare overledenen en brengen we met een passend 
bloemstuk een bezoek aan het kerkhof. Elke begraafplaats heeft zo zijn eigen charme: de ene bevat 
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nog grote marmeren zerken, op de andere zijn er gelijkvormige kruisjes, gedenkstenen en urnen 
aangebracht. De mooie herstkleuren van bomen of haagpartijen dragen bij tot een serene sfeer.   
De begraafplaats aan de Schoendalestraat in Desselgem is momenteel nog een groot open grasveld, 
met een bomenrij op de zijkant. Nu zouden wij voorstellen om daar enkele veranderingen  aan te 
brengen:  
1. In de rechtste hoek, op een stuk dat aanleunt bij het geboortebos, willen wij graag een ecologisch 

urnenbos laten ontstaan. De begraven afbreekbare urne krijgt een boom. Zo brengt het urnenbos 
terug leven en het is tevens milieuvriendelijk. Deze bosaanplant kadert dan ook in het verder 
ontwikkelen van het stadsrandbos.   

2. In de linkse hoek, daar waar (nog) geen zerken worden aangebracht, kan een bloemenweide 
worden ingezaaid die in de zomer dienst doet als vlintertuin. Dat brengt ook terug leven. Het is 
ook veel onderhoudsvriendelijker dan gras, je hoeft zo veel minder te maaien.   

Onze vraag: Kunnen op de begraafplaats in Desselgem/Schoendalestraat bovenvermelde voorstellen 
gerealiseerd worden?” 
- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, vindt dit een zeer goed idee. Het schepencollege zal dit zeker 
welwillend bekijken en hier het gepaste gevolg aan geven. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit idee komt van één van hun leden. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Xander Pruvoost: Raadslid 
 

18. goedkeuren verslag vorige zitting 

De secretaris deelt mee dat er in het verslag dat de raadsleden ontvangen hebben, een verkeerde versie 
opgenomen werd van het retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties. Dit wordt 
rechtgezet in de notulen. 
 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 04/10/16. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

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

Einde van de vergadering om: 20.02 uur 

 
Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 7 december 2016 

 
 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


