Verslag gemeenteraad
dinsdag 06 maart 2018
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, 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, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde,
Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele: Raadsleden
Guido De Langhe: Secretaris
Vic Barbary: Waarnemend secretaris voor 7, 8
Verontschuldigd
Martine Vandevelde: Raadslid
Henri Dewitte: Raadslid
Afwezig:
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2
Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 25, 26
Bart Kindt: Raadslid afwezig voor 1, 2, 29, Vraag 1, Vraag 2, Vraag 3, Vraag 4, Vraag 5, Vraag 6, Vraag 7, Vraag 8, Vraag
9, Vraag 10, 30
Henri Destoop: Raadslid afwezig voor 1
Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1
Guido De Langhe: Secretaris afwezig voor 7 (cfr. GD art. 27 en art. 88), 8 (cfr. GD art. 27 en art. 88)

Verslaggevers commissievergadering dd. 27 februari 2018:
-commissie interne zaken: raadslid, de heer Jan Balduck
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Koen Delie
-commissie externe zaken: raadslid, de heer Bernard Loosveldt
De vergadering vangt aan om: 19.00 uur
IN GEVAL VAN GEHEIME STEMMING, WORDT HET STEMBUREAU SAMENGESTELD DOOR DE VOORZITTER EN DE TWEE JONGSTE RAADSLEDEN,
CFR. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD.

Openbare zitting
1.
mededelingen
- Volgende commissie: dinsdag 27 maart 2018
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 april 2018.
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen
Henri Dewitte, Bart Kindt, Henri Destoop, Delphine Cloet, Martine Vandevelde: Raadsleden
2.
W.I.V.: algemene vergadering van 28 maart 2018 om 18.00u.: goedkeuren agenda
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat W.I.V. staat voor de West-Vlaamse vereniging voor de
luchthaven van Wevelgem die in de toekomst “Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem” zal heten.
Groen zal zich onthouden omdat Groen geen voorstander is van die luchthaven. De luchthaven krijgt 1,7 MIO
euro subsidie per jaar, volgens de cijfers van 2016. Dit zijn subsidies van de overheid en we spreken over een
10-tal zakenvluchten per dag. Dit wil zeggen 460 euro overheidsgeld per zakenvlucht. Groen vindt dat de
luchthaven zelfbedruipend en winstgevend zou moeten zijn. Er is al een lange lijdensweg aan vooraf gegaan.
Men moest aan meerdere voorwaarden voldoen i.v.m. luchtverkeersgeleiding van Belgocontrol, daar kwamen
extra kosten bij en daar zijn ook nog de gebouwen, de controletoren en de taxibaan. Deze luchthaven is
overbodig. Daarnaast is er nog de lawaaioverlast voor dit dichtbevolkt gebied rond Kortrijk. Er komt een
nieuwe structuur LOM/LEM die er moet voor zorgen dat de luchthaven een verbeterde werking krijgt. Het
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dossier is al gestart in 2014 en men verwacht om tegen 2023 te kunnen functioneren zonder
overheidssubsidie. Dit is nog helemaal niet zeker want de gebruikscijfers tonen een dalende trend en de
kosten blijven stijgen. Er resten dus nog 4 jaar om te komen tot een degelijke werking van die luchthaven.
Er zou ook een nieuwe CEO komen. Die weet in elk geval wat te doen en hopelijk zal er ook meer
transparantie zijn naar de overheid en de omwonenden. Dan is er nog het feit dat regionale luchthavens niet
zo maar met overheidsmiddelen mogen geëxploiteerd worden omwille van Europese staatssteunregels.
- Raadslid, de heer Philip Himpe, zegt dat de luchthaven ook instaat voor medische vluchten voor het
ziekenhuis van Waregem. Hij vraagt om dit punt toch goed te keuren.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.;
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 18.00u. met
bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 12 februari 2018, met volgende agenda:
1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2017
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris
5. Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en van het verslag ter zake
van de commissaris
6. Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de
intercommunale Leiedal van de verlenging van de grond-concessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem
tot 31 december 2022
7. Varia en dankwoord.
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
28
tegen:
0
onthoudingen:
1
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de
algemene vergadering van W.I.V. op 28 maart 2018 om 18.00u.
Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte.
Uitslag van de stemming:
- voor:
28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid,
Willy Benoit, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop,
Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse,
Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele,
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Nele Coussement,
Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
1 Inge Vandevelde
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen
Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
3.
W.I.V.: algemene vergadering van 28 maart 2018 om 18.00u.: aanduiden vertegenwoordigers
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem (W.I.V.);
Gelet op artikel 15 van de statuten van W.I.V. dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 18.00u.,
met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 12 februari 2018;
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Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de ingediende kandidaturen;
Uitslag van de geheime stemming:
- aantal uitgedeelde stembriefjes:
31
- aantal opgehaalde stembriefjes:
31
- geldig uitgebrachte stemmen:
30
(effectief vertegenwoordiger)
25
(plaatsvervangend vertegenwoordiger)
effectief vertegenwoordiger:
Ja
Neirynck Jo
21
Wyckhuyse Xavier
9
Nee:
0
plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Ja
Vercruysse Marc
25
Nee:
0
Besluit:
Art. 1: Dhr. Jo Neirynck, schepen, Kollebloemstraat 8, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid,
Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend
volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering
van W.I.V. op 28 maart 2018 om 18.00u. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen.
Uitslag van de stemming:
- aantal uitgedeelde stembriefjes:
- aantal opgehaalde stembriefjes:
- geldig uitgebrachte stemmen:
effectief vertegenwoordiger:
Neirynck Jo
Wyckhuyse Xavier
Nee:

31
31
30 (effectief vertegenwoordiger)
25(plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ja
21
9
0

plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Ja
Vercruysse Marc
25
Nee:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
4.

W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2018 om 19.00u.: goedkeuren
agenda

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.;
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 28 maart 2018 om 19.00u.,
met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 28 december 2017, met volgende agenda:
1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van
vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap
“Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.
3. Volmacht tot overdracht.
4. Schorsing van de vergadering.
5. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende
vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit
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verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld. Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over de
staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
6. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het
aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende
gemeenteraadsbeslissingen.
7. Voorstel tot afsluiting van de vereffening
8. Volmacht formaliteiten
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
30
tegen:
0
onthoudingen:
1
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de
buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 28 maart 2018 om 19.00u.;
Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte.
Uitslag van de stemming:
- voor:
30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh, Tom Demunter,
Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
1 Inge Vandevelde
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
5.

W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2018 om 19.00u.: aanduiden
vertegenwoordigers

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem (W.I.V.);
Gelet op artikel 15 van de statuten van W.I.V. dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 28 maart 2018 om 19.00u.,
met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 28 december 2017;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de ingediende kandidaturen;
Uitslag van de geheime stemming:
- aantal uitgedeelde stembriefjes:
31
- aantal opgehaalde stembriefjes:
31
- geldig uitgebrachte stemmen:
31 (effectief vertegenwoordiger)
28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
effectief vertegenwoordiger:
Ja
Neirynck Jo
21
Wyckhuyse Xavier
10
Nee:
0
plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Vercruysse Marc
Nee:
Besluit:
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Art. 1:

Art. 2:

Dhr. Jo Neirynck, schepen, Kollebloemstraat 8, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid,
Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend
volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van W.I.V. op 28 maart 2018 om 19.00u.. Zij worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens
deze zelfde zitting.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen.

Uitslag van de stemming:
- aantal uitgedeelde stembriefjes:
- aantal opgehaalde stembriefjes:
- geldig uitgebrachte stemmen:
effectief vertegenwoordiger:
Neirynck Jo
Wyckhuyse Xavier
Nee:

31
31
31
28
Ja
21
10
0

(effectief vertegenwoordiger)
(plaatsvervangend vertegenwoordiger)

plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Ja
Vercruysse Marc
26
Nee:
2
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
6.

W.I.V.: verzoek aan de buitengewone algemene vergadering tot vervroegde ontbinding van de
cvba "West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem"

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 artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen;
Gelet op de statuten van W.I.V., in het bijzonder artikel 7;
Gelet op deelname van stad Waregem in W.I.V. met 94 aandelen;
Gelet op de oprichting van de NV ILKW (Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem) op 1 juli 2015;
Gelet op het voorstel en de motivatie om W.I.V. in algemeenheid over te dragen aan de NV ILKW teneinde de
NV ILKW toe te laten om haar activiteiten verder te zetten;
Overwegende dat de overdracht in algemeenheid impliceert dat de W.I.V. vervroegd moet ontbonden
worden;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 20 december 2017 om op 28 maart 2018 een
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde de overdracht van de W.I.V. aan de NV ILKW
goed te keuren;
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 28 maart 2018 in het
stadhuis van Kortrijk, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 28 december 2017;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
30
tegen:
0
onthoudingen:
1
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad verzoekt de buitengewone algemene vergadering om de dienstverlenende
vereniging onder de rechtsvorm van een cvba “West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld WevelgemBissegem”, in het kort “W.I.V.” met zetel te 8500 Kortrijk, stadhuis, Grote Markt 54, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0207.220.011
en met btw-nummer BE 0207.220.011, waarvan stad Waregem deel uitmaakt met 94 aandelen,
vervroegd te ontbinden.
Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan W.I.V.
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, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse,
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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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh, Tom Demunter,
Nancy Vandenabeele
- tegen:
- onthoudingen:

0
1

Inge Vandevelde

Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
7.

goedkeuren organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van stads- en OCMW-secretaris
overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij graag de secretaris bedankt had voor zijn mooie presentatie
die hij gegeven heeft in de commissie. Er is het raadslid veel duidelijk geworden na de uitleg. Het
zwaartepunt van de beslissingen zal vooral bij het schepencollege liggen. Het college zal vanaf 2019 meer
macht krijgen dan nu, zeker voor wat betreft de sociale elementen. Men had gedacht dat er minder
mandaten zouden zijn, aangezien de OCMW-raad eigenlijk wordt afgeschaft, maar er zal een speciale
commissie komen waarin gemeenteraadsleden zullen zetelen. Even goed zullen de fracties deskundigen
kunnen aanduiden. Er zal zeer weinig gebeuren op administratief vlak. Het zwaartepunt zal bij de stad
liggen. Op Vlaams niveau heeft men daar toch wel wat steken laten vallen. Er moest toch meer mogelijk
geweest zijn in het kader van dit nieuw decreet. Het decreet handelt niet enkel over de OCMW-integratie
maar ook de lokale democratie wordt er voor een deel in beschreven. Men had beter ook werk gemaakt om
de gemeenteraden te professionaliseren en in samenstelling te beperken. 33 raadsleden in een stad als
Waregem t.o.v. grote steden en gemeenten is vrij veel.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het er zal op neerkomen dat de gemeenteraad zal
gevolgd worden door de OCMW-raad en het schepencollege zal voorafgegaan worden door het vast bureau.
Daarnaast is er dan nog het bijzonder comité voor sociale zorg die beslissingen neemt over steundossiers e.d.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het comité eigenlijk het OCMW van vandaag zal worden.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we de hogere overheid moeten volgen.
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat N-VA tevreden is dat de secretarissen overeen gekomen zijn. Ze
zijn goed geplaatst om de procedure te kennen, maar de fractie had eigenlijk gedacht dat er vandaag enkel
een vaststelling zou gebeuren en dat de gemeenteraad dit nog niet zou goedkeuren zonder dat de
kandidaten beiden hun procedure tot kandidaatstelling doorlopen hebben.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat voor 1 augustus alles moet geregeld worden. De
wetgeving bepaalt de timing. De nieuwe functie van adjunct-algemeendirecteur volgt uit die integratie stadOCMW. Hij zal ook de vervanger zijn van de algemeen directeur tijdens zijn afwezigheden door verlof e.d.
De Raad,
Gelet op het Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder deel 6, titel 2, hoofdstuk 2.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 juni 1996 houdende de benoeming van dhr. Guido De Langhe tot
gemeentesecretaris.
Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 20 december 1999 houdende de benoeming van dhr. Bruno De Backer
tot OCMW-secretaris;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 maart 1998 houdende de wijziging van het geldelijk statuut van
de gemeentesecretaris en gemeenteontvanger;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 mei 2016 houdende de goedkeuring van de beheersovereenkomst
n.a.v. de samenvoeging van de financiële diensten van stad en OCMW tot een geïntegreerde financiële dienst
onder leiding van een gemeenschappelijke financieel beheerder;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling vanaf 1 januari 2009, laatst gewijzigd en gecoördineerd in de gemeenteraad van 6
februari 2018;
Overwegende dat stad en OCMW reeds volgende stappen gezet hebben in het kader van een nauwere
samenwerking en/of integratie tussen beide besturen:
- Geïntegreerd managementteam
- Integratie financiële dienst en aankoopdienst
- Oprichting welzijnswinkel
- Gezamenlijk aankoopbeleid
Overwegende dat een eenduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid noodzakelijk is;
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze op te roepen om zich hiervoor
kandidaat te stellen;
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Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten en dat hiervoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden
gegarandeerd;
Dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen
directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een
passende functie in de organisatie dienen te worden aangesteld;
Overwegende dat het wenselijk is om een adjunct-algemeendirecteur aan te stellen die de algemeen
directeur in zijn taken kan bijstaan, conform art. 589 DLB;
Overwegende dat de adjunct-algemeendirecteur ook de verantwoordelijkheid zal krijgen over de
beleidsdomeinen welzijn en zorg;
Overwegende dat onderhavig organisatievoorstel tot stand kwam in onderling overleg tussen de titularissecretarissen;
Overwegende dat de gemeenteraad de titularis-secretarissen oproept om zich binnen de 30 dagen kandidaat
te stellen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 12 februari 2018;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2018;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op het syndicaal overleg van 5 maart 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De functie van adjunct-algemeendirecteur wordt in overgangsfase opgenomen in het organogram
van de stad.
De adjunct-algemeendirecteur zal aangesteld worden met behoud van de salarisschaal die hij kreeg
als secretaris.
Art. 2: Het organisatievoorstel (in bijlage) inzake de ambtelijke integratie van gemeente- en OCMWsecretaris overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur opgemaakt in onderling overleg door de
titularis-secretarissen en aangenomen door het college van burgemeester en schepenen wordt
goedgekeurd.
Art. 3: De titularis-secretarissen worden opgeroepen zich binnen de 30 dagen kandidaat te stellen voor de
functie van algemeen directeur en adjunct-algemeendirecteur.
Art. 4: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om:
- de functiehouders bedoeld in artikel 3 schriftelijk uit te nodigen om zich kandidaat te stellen
- de tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen;
Art. 5: De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal van de stadssecretaris
verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur.
De salarisschaal van de financieel directeur is gelijk aan de salarisschaal van de financieel
beheerder met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel
directeur.
Art. 6: Een wervingsreserve wordt voorzien voor de functie van algemeen directeur met opname van de
niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur van de werfreserve wordt vastgesteld op 31
december 2026.
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, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
Guido De Langhe (cfr. GD art. 27 en art. 88): Secretaris
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Bijlage: ontwerp organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van gemeente en OCMW-secretaris
overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur
OP VOORSTEL VAN
1. Dhr. Guido De Langhe, in hoedanigheid van stadssecretaris van de stad Waregem;
Hierna de “stadssecretaris” genoemd
2. Dhr. Bruno De Backer, in hoedanigheid van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de stad Waregem bedient;
Hierna de “OCMW-secretaris” genoemd.
Beide handelend in uitvoering van:
- het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 inhoudende de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen
uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode;
- de aan hun toegewezen taken overeenkomstig de artikelen 87, §1 en 88, §2 van het Gemeentedecreet
respectievelijk de artikelen 86, §1 en 87, §2 OCMW-decreet die voorzien dat zij als secretaris instaan
voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding en uitvoering van het beleid enerzijds en de
advisering van de raden op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak anderzijds;
- de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 van het Decreet Lokaal
Bestuur inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en het OCMW.

VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN
-

Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiek-ambtelijke
integratie van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse Regering inzake de
bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en de lokale besturen is thans
verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur.
Dit decreet vervangt de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale
besturen regelen. Tevens wordt in een integratie voorzien van gemeente en OCMW en dit via vier
sporen: op het politieke vlak, op het ambtelijke vlak, op het vlak van de planning en rapportering en tot
slot op het vlak van de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen.
- Onder invloed van deze beleidsvisie en navolgende conceptnota’s met betrekking tot de integratie,
werden binnen de stad en het OCMW Waregem reeds volgende stappen gezet in het kader van een
nauwere samenwerking en/of integratie tussen beide besturen:
- Geïntegreerd MAT
- Integratie financiële dienst en aankoopdienst
- Oprichting Welzijnswinkel
- Gezamenlijk aankoopbeleid.
- Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur in de eerste
plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van de
algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. Dit
geldt eveneens voor een gemeenschappelijke financieel directeur.
Op die manier wordt een eenduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid gerealiseerd.
- Om tot een gemeenschappelijke decretale graad te komen is ENERZIJDS een bijzondere
overgangsregeling ingebouwd in het Decreet Lokaal Bestuur. Deze overgangsregeling beoogt een tijdige per 1 augustus 2018- en zo vlot en transparant mogelijke invulling van de eerste gemeenschappelijke
algemeen en financieel directeur.
Overeenkomstig artikel 583 DLB kan het bestuur er in eerste instantie voor opteren om de huidige
functiehouders op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur.
- Deze overgangsregeling vormt een uitzondering op de normale invulling van betrekkingen bij de
overheid, maar is wenselijk en noodzakelijk om meerdere redenen:
 Het garanderen van de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste
ambtelijke niveau, in het bijzonder doorheen een verkiezingsjaar;
 Het zuinigheids- en redelijkheidsbeginsel, waarbij maximaal op de zittende functiehouders een
beroep wordt gedaan zodat het overtal aan functiehouders met behoud van wedde wordt beperkt;
 Transitiemanagement van de oude naar de nieuwe organisatie;
 Maximale bestuurlijke en juridische rechtszekerheid waarbij betwistingen en procedures worden
vermeden.
Dit rekening houdend met het feit dat de huidige functiehouders bewust verkozen om -in statutair
dienstverband- algemene leiding te geven aan een lokale, publieke organisatie en kozen voor de
verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan.
- ANDERZIJDS wordt naast deze invulling van de nieuwe functie van algemeen directeur, in een
waarborgregeling voorzien voor de zittende functiehouder die niet wordt aangesteld als directeur.
Overeenkomstig artikel 589 DLB wordt de secretaris die geen algemeen directeur wordt hetzij aangesteld
als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in een passende functie van niveau A
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bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van gemeente of OCMW, aangezien de
functie van secretaris en financieel beheerder niet meer bestaat.
Bijkomend wordt voorzien dat de gewezen secretaris die geen algemeen directeur is geworden, bepaalde
rechten behoudt.
- Bijgevolg komt het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toe om enerzijds de
nieuwe algemeen directeur aan te stellen (van rechtswege indien slechts één kandidaat na het
verstrijken van de oproeptermijn) en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in een
adjunct- of passende functie.
Overeenkomstig artikel 587 DLB gaan uiterlijk op 1 augustus 2018 alle taken en bevoegdheden van de
secretarissen en financieel beheerders over naar de algemeen directeur of financieel directeur. Zij
oefenen alle bevoegdheden en taken uit die overeenkomstig de organieke decreten en diverse
regelgevingen aan de secretarissen en financieel beheerder van de gemeente en van het OCMW zijn
toevertrouwd.
Daarbij wordt het cruciaal bevonden door de decreetgever dat deze overgang zo vlot en transparant
mogelijk verloopt, evenals op definitieve wijze. De medewerking hieraan van de decretale graden als
hoofdverantwoordelijke voor de algemene leiding en werking van de diensten is daarbij noodzakelijk.
Eveneens is het belangrijk dat de sociale vrede wordt bewaard en dat gemotiveerde functiehouders
behouden blijven, gezien zij mee de nagestreefde ambtelijke integratie dienen te verwezenlijken.
Betwistingen op dit niveau van de decretale graden zal enkel tot een blokkering van de dienstverlening
leiden en negatief afstralen op het overige gemeente- en OCMW personeel die zich eveneens binnen de
nieuwe organisatie dienen in te passen.
- Vanuit hun decretale beleidsvoorbereidende en adviserende rol zoals voorzien door de artikelen 87, §1
en 88, §2 van het Gemeentedecreet respectievelijk de artikelen 86, §1 en 87, §2 OCMW-decreet,
bepalingen die worden overgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur, wordt middels huidige
organisatievoorstel dan ook tot een gemotiveerd en gedragen voorstel gekomen voor de invulling van de
nieuwe functie algemeen directeur met aandacht voor de waarborgregeling voor de niet heraangestelde
functiehouder secretaris.
Dit met respect voor de decretaal voorziene overgangsbepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur en het
daarin voorziene primaat van de politiek, waarbij de eindbeslissingsbevoegdheid in hoofde van de
gemeenteraad berust.
In onderling overleg tussen de titularissen kwam onderhavig organisatievoorstel tot stand dewelke een
gemotiveerd en gedragen voorstel bevat met betrekking tot 1) de voorziene invulling van de nieuwe
functie van algemeen directeur en 2) de gewaarborgde nieuwe functie voor de niet aangestelde
secretaris. Dit met als doel en betrachting om middels een consensusmodel tot een vlotte en
transparante ambtelijke integratie op dit niveau te komen.
VOORSTEL
ARTIKEL 1 - AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR
§1. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 583 DLB de stadssecretaris aan te stellen als algemeen
directeur bij de stad.
Daartoe zal enkel de stadssecretaris zich tijdig kandidaat stellen na ontvangst van de oproeping
vanwege de gemeenteraad. Aan deze kandidaatstelling wordt onderhavige organisatievoorstel gevoegd,
met het verzoek aan de gemeenteraad deze goed te keuren.
§2. De algemeen directeur wordt, met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de
salarisschaal van algemeen directeur zoals die door de gemeenteraad zal vastgesteld worden.
De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris
verhoogd met 30%.
§3 De vigerende rechtspositieregeling van de stadssecretaris is van overeenkomstige toepassing op de
algemeen directeur.
Na zijn aanstelling legt de algemene directeur overeenkomstig artikel 163 DLB tijdens een openbare
vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed af. De algemeen directeur wordt
geacht de proefperiode te hebben volbracht.
ARTIKEL 2 – AANSTELLING CF. WAARBORGREGELING
§1. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 589 DBL de OCMW-secretaris aan te stellen als adjunctalgemeendirecteur bij de stad.
Doordat de algemeen directeur zowel de stad als het OCMW moet bedienen, wordt het huidige
takenpakket van taken en bevoegdheden van de secretarissen van de stad en van het OCMW in één hand
verenigd. Dit met een verruiming van de taken en verantwoordelijkheden in hoofde van de nieuwe
algemeen directeur. De algemeen directeur zal instaan voor de algemene leiding van de diensten van
zowel de stad als het OCMW en zal aan het hoofd staan van het personeel van zowel de stad als het
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OCMW. Gelet hierop komt het aangewezen en noodzakelijk voor om de ervaring van de OCMW-secretaris
maximaal te benutten en deze aan te stellen als adjunct-algemeen directeur.
Overeenkomstig artikel 175 DLB heeft de adjunct-algemeen directeur immers tot taak om de algemeen
directeur bij te staan in de vervulling van zijn ambt en dit overeenkomstig het
organisatiebeheersingssysteem. Tevens dient hij de algemeen directeur te vervangen als hij afwezig of
verhinderd is.
Teneinde de ambtelijke organisatie in goede banen te kunnen leiden, komt het aangewezen en
noodzakelijk voor om overeenkomstig artikel 589 DLB in een aanstelling als adjunct-algemeendirecteur
te voorzien.
De aanstelling geldt ten persoonlijke titel, zodat dit een tijdelijke overgangsfase betreft. Op die manier
kan de organisatie zich maximaal voorbereiden op de integratie van de gemeente en het OCMW en
kunnen de algemeen directeur en adjunct-algemeendirecteur deze verder uitwerken.
In het bijzonder zal met de komst van het Decreet Lokaal Bestuur een nieuwe beheersovereenkomst,
gezamenlijk organogram, identieke rechtspositieregeling, organisatiebeheersingssysteem uitgewerkt
dienen te worden. Bovendien moet na de vernieuwing van de politieke bestuursorganen overeenkomstig
artikel 171, §2 een afsprakennota opgesteld te worden met het college, de burgemeester, het vast
bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en haar
voorzitter, waarin wordt bepaald op welke wijze de algemeen directeur de bevoegdheden uitoefent die
aan hem/haar worden gedelegeerd.
De algemeen directeur zal bijgevolg niet enkel de bestuursorganen van de gemeente dienen voor te
bereiden, bij te staan en adviseren doch zal dit tevens voor de bestuursorganen van het OCMW dienen
te doen. Dit verantwoordt waarom de niet aangestelde functiehouder als adjunct-algemeendirecteur
wordt aangesteld om de algemeen directeur in deze taken bij te staan.
§2. De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen:
- Met behoud van de aard van het dienstverband;
- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;
- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de
overdracht recht heeft;
- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling;
- Met behoud van de huidige evaluatieregeling;
- Xxx
Cfr. art. 586 stelt de gemeenteraad de salarisschaal van de adjunct-algemeendirecteur vast. De
salarisschaal moet lager blijven dan de salarisschaal die voor de algemeen directeur is vastgesteld.
De adjunct-algemeendirecteur zal aangesteld worden met behoud van de salarisschaal die hij kreeg als
secretaris.
§3. Na hun aanstelling legt de adjunct-algemeendirecteur overeenkomstig artikel 163 DLB tijdens een
openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed af. De adjunctalgemeendirecteur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
§4. Tot en met 31 december 2023 wordt de titularis die is aangesteld als adjunct-algemeendirecteur,
geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden
vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.
Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad om te bepalen dat een wervingsreserve wordt aangelegd tot 31
december 2026, met opname van de titularis die is aangesteld als adjunct-algemeendirecteur.
BESLUIT
Bijgevolg wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de inhoud van bovenvermelde organisatievoorstel goed
te keuren, in het bijzonder wat de voorziene invulling en de daaraan gekoppelde voorwaarden van de nieuwe
functie van algemeen directeur en de gewaarborgde nieuwe functie voor de niet aangestelde functiehouder
betreft.
8.

goedkeuren van de functiebeschrijving van algemeen directeur, financieel directeur en
adjunct-algemeendirecteur

De Raad,
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 6, titel 2, hoofdstuk 2;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 maart 2018, houdende de goedkeuring van het
organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van stads- en OCMW-secretaris overeenkomstig het
decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het ontwerp van de functiebeschrijvingen van algemeen directeur, adjunct-algemeendirecteur en
financieel directeur;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 12 februari 2018;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2018;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
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Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De functiebeschrijving van de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur en de financieel
directeur wordt goedgekeurd.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
Guido De Langhe (cfr. GD art. 27 en art. 88): Secretaris
9.

onroerende goederen: goedkeuren gratis grondoverdracht nabij Roterijstraat - verkaveling
Lijnzaadstraat, 8793 Waregem
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, neemt aan dat dit voor de verkaveling van Bostoen is. Dit is een
redelijk groot stuk, nl. 2821 m2. Hoeveel procent zit er in wegenis en hoeveel procent in groenzone? Het
raadslid zegt dat er nu nog geen groene openbare ruimte is daar. Er zijn nog twee stukken die er langs
liggen, maar die horen er vermoedelijk niet bij.
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat er in elke verkaveling minstens 5% groen opgenomen
is. In deze verkaveling is er toch een mooi aangelegen groen plein. De buurt geeft daar haar buurtfeesten en
de bewoners zijn zeer tevreden over de situatie. De verhouding tussen wegenis en groenzone is daar zeker
voldoende.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de verkavelingsvergunning en het verkavelingscontract van 8 mei 2008 met referte
ROHM 5/34040/2373.2 voor de verkaveling Lijnzaadstraat ter hoogte van de Roterijstraat;
Overwegende dat Nevimo nv en Bouw Francis Bostoen nv eigenaar zijn van de grond gelegen nabij de
Roterijstraat, kadastraal gekend Waregem 6de afdeling, sectie B, nr 61A2, nieuw
perceelsidentificatienummer 0061A2 P0000;
Gelet op het metingsplan van 10 juli 2012, opgemaakt door landmeter Bert Vansteelandt, Vaartlaan 28/1,
9800 Deinze;
Overwegende dat Nevimo nv en Bouw Francis Bostoen nv bovengenoemd perceel grond kosteloos wensen
over te dragen aan de stad voor de opname van de grond in het openbaar domein en volgens de voorwaarden
van de bovengenoemde verkavelingsvergunning;
Overwegende dat de overdracht van de gronden gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het
bijzonder voor de opname in de openbare wegenis en als groenzone;
Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Jean-François Agneessens, Groendreef 2,
9810 Nazareth;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De gratis grondoverdracht van het perceel grond gelegen nabij de Roterijstraat, verkaveling
Lijnzaadstraat, kadastraal gekend Waregem 6de afdeling, sectie B, nr 61A2, nieuw
perceelsidentificatienummer 0061A2 P0000 en zoals aangeduid op het metingsplan van 10 juli 2012,
opgemaakt door landmeter Bert Vansteelandt, met een oppervlakte van 2 821,24 m² wordt gratis
overgedragen aan de stad door Nevimo nv en Bouw Francis Bostoen nv.
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Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:
Art. 5:

De in artikel 1 vermelde gratis grondoverdracht geschiedt onder de voorwaarden zoals vermeld in
het ontwerp van akte.
De in artikel 1 vermelde gratis grondoverdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in
het bijzonder voor de opname in de openbare weg en als groenzone.
Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten
voor deze gratis grondoverdracht te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan
geldig te ondertekenen.
De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve
inschrijving op te nemen.

Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
10.

hermarkeren fietssuggestiestroken Henri Lebbestraat: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat die suggestiestrook overloopt in een stuk fietspad naar de
lichten toe als men komt van Waregem en rijdt richting Deerlijk. Kan dit fietspad een stuk verder
doorgetrokken worden? In de spitsuren is hier heel wat filevorming en de fietsers krijgen geen kans om nog
te rijden op de fietssuggestiesstrook. Veel fietsers rijden daarom op het voetpad. Misschien kan het fietspad
verlengd worden en kan het voetpad een beetje verbreed worden om om te vormen tot voetpad-fietspad. Bij
filevorming zouden de fietsers dan toch de mogelijkheid hebben om door te rijden en moeten ze niet laveren
tussen en achter de auto’s.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit kan bekeken worden voor dat laatste stuk.
Door de breedte van de straat kunnen we geen fietspad aanleggen over de volledige lengte.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij zelfs voorstander is van een fietspad over de volledige
lengte, maar door de beperkte breedte van de straat zullen dan keuzes moeten gemaakt worden over de
rijrichting. Dit zal voor een volgende bestuursperiode zijn en kan dan bekeken worden in een globaal
mobiliteitsplan.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ Hermarkeren fietssuggestiestroken Henri Lebbestraat” een
bestek met nr. 2018/WWV/LD/023 werd opgesteld door de Verkeersdienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.070,00 excl. btw of € 30.334,70
incl. 21% btw (€ 5.264,70 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2250007/OM/0200 (raming 2018000036) van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
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voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/LD/023 en de raming voor de
opdracht “ Hermarkeren fietssuggestiestroken Henri Lebbestraat”, opgesteld door de
Verkeersdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 25.070,00 excl. btw of € 30.334,70 incl. 21% btw (€ 5.264,70 Btw medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
11.

ereloonovereenkomst voor het herinrichten Franklin Rooseveltlaan: goedkeuren ontwerp
aanstellen ontwerper + vaststellen plaatsingsprocedure
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit een belangrijke invalsweg is voor Waregem en een druk
bereden plaatselijke weg. Kan er in overweging genomen worden om ook de fietspaden te doen? Wellicht
komen er ook nieuwe voetpaden daar waar winkels zijn.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de km-punten die hier aangeduid zijn, de
punten zijn die het volledige traject aanduiden dat door het Vlaams gewest is overgedragen aan de stad. Het
gedeelte Franklin Rooseveltlaan zal zeker heraangelegd worden met fietspaden aan beide kanten. Het
gedeelte Holstraat moet bekeken worden.
- Raadslid, mevrouw Delphine Cloet, vraagt wat de timing is.
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat de ontwerper eerst moet aangesteld
worden. Studiebureaus zijn ook druk bevraagd. Wij doen verder met het dossier en komen dan terug naar de
gemeenteraad.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, mikt op uitvoering in 2019.
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat we de centen hebben van het Vlaams
gewest. Het is ook een voorwaarde binnen de overdracht dat we de weg in orde brengen en fietsveilig
maken.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ereloonovereenkomst : herinrichten Franklin Rooseveltlaan”
op 13 februari 2018 een bestek met nr. 2018/TD/CB/020 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen
en Verkeer;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00
incl. 21% btw (€ 8.677,69 Btw medecontractant);
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur alle procedurele verplichtingen op zich neemt met betrekking tot de bedoelde
overheidsopdracht;
Overwegende dat het bestuur dit besluit ter consultatie zal meedelen aan de partners alvorens de procedure
verder te zetten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2240007/OM/0200 (raming 2018150081) van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/TD/CB/020 van 13 februari 2018 en de
raming voor de opdracht “Ereloonovereenkomst : herinrichten Franklin Rooseveltlaan”,
opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21%
btw (€ 8.677,69 Btw medecontractant).
Art. 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
12.

onderhoud groenzones 2018-2019-2020: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit gaat over maaien van grote stukken grasvlaktes en ook
kleine stukjes groen over het grondgebied. Zij stelt drie vragen:
1) Vallen de sportterreinen onder Sportbeheer met een eigen groendienst?
Het antwoord is ja.
2) Kunnen de 4 percelen waarover hier sprake is apart toegewezen worden aan verschillende firma’s?
Het antwoord is ja.
3) Dit is een job die eventueel in de sociale economie kan toegewezen worden. Misschien niet voor een
volwaardig perceel maar wel voor een onderdeel ervan.
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat het maaien rond obstakels al uitbesteed
wordt aan de sociale werkplaats. Het vlak maaien, gebeurt met grote machines en is specialistenwerk.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de stad al veel opdrachten aan de sociale werkplaats
geeft.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken diverse groenzones dienstjaar 20182019-2020” een bestek met nr. 2018/WWV/LD/009 werd opgesteld door de Groendienst (Stedelijk depot);
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Perceel I/Waregem, raming: € 66.040,75 excl. btw of € 79.909,31 incl. 21% btw;
* Perceel 2/Beveren-Leie, raming: € 15.757,00 excl. btw of € 19.065,97 incl. 21% btw;
* Perceel 3/Desselgem, raming: € 20.213,00 excl. btw of € 24.457,73 incl. 21% btw;
* Perceel 4/Sint-Eloois-Vijve, raming: € 15.814,00 excl. btw of € 19.134,94 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Perceel I/Waregem), raming: € 66.040,75 excl. btw of € 79.909,31 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Perceel I/Waregem), raming: € 66.040,75 excl. btw of € 79.909,31 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Perceel 2/Beveren-Leie), raming: € 15.757,00 excl. btw of € 19.065,97 incl. 21% btw;
* Verlenging 4 (Perceel 2/Beveren-Leie), raming: € 15.757,00 excl. btw of € 19.065,97 incl. 21% btw;
* Verlenging 5 (Perceel 3/Desselgem), raming: € 20.213,00 excl. btw of € 24.457,73 incl. 21% btw;
* Verlenging 6 (Perceel 3/Desselgem), raming: € 20.213,00 excl. btw of € 24.457,73 incl. 21% btw;
* Verlenging 7 (Perceel 4/Sint-Eloois-Vijve), raming: € 15.814,00 excl. btw of € 19.134,94 incl. 21% btw;
* Verlenging 8 (Perceel 4/Sint-Eloois-Vijve), raming: € 15.814,00 excl. btw of € 19.134,94 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 353.474,25 excl. btw of
€ 427.703,85 incl. 21% btw (€ 74.229,60 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
6130130/OM/0680 (actie/raming 2018140781/2018142069) van de gewone dienst en in het budget van de
volgende jaren;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/LD/009 en de raming voor de
opdracht “Onderhoudswerken diverse groenzones dienstjaar 2018-2019-2020”, opgesteld door de
Groendienst (Stedelijk depot). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 353.474,25 excl. btw of € 427.703,85 incl. 21% btw (€ 74.229,60 Btw medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
13.
opwaarderen parking OC Coorenaar: goedkeuren ontwerp + vastleggen plaatsingsprocedure
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen verheugd is dat er opnieuw glascontainers onder de
grond komen. Wat is de ervaring tot op heden met de ondergrondse containers op parking Olm?
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat ook op de parking van de Treffer ondergrondse containers
geïnstalleerd zijn. Dit wordt goed geëvalueerd en we stellen vast dat er minder sluikstorten is dan bij de
glasbollen.
- Schepen en tevens voorzitter van IMOG, de heer Rik Soens, zegt dat hij tevreden is dat men via IMOG die
subsidies gekregen heeft. Op die manier kunnen we het nettere initiatief voor de glasbollen verder zetten.
Het enige waar er nog aandacht moet voor zijn, is dat de vulmond soms verstopt door er dingen in te steken
die er niet thuishoren. In globo zijn we tevreden met de resultaten.
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- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het niet goed loopt in de Hoge Kave. Daar wordt nog altijd veel
sluikstorten vastgesteld. Er zijn vandaag weer foto’s binnengekomen met vaststellingen. Misschien moeten
de camera’s die aangekocht zijn met IMOG daar gauw eens ingezet worden.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat die locatie prioriteit zal krijgen. Dit wordt meegenomen.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (limiet van €
750.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opwaarderen parking OC Coorenaar” een bestek met nr.
2018/WWV/BV/015 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Parking in waterdoorlatende klinkers), raming: € 61.820,00 excl. btw of € 74.802,20 incl. 21%
btw;
* Perceel 2 (Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers), raming: € 35.357,50 excl. btw of
€ 42.782,58 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 97.177,50 excl. btw of
€ 117.584,78 incl. 21% btw (€ 20.407,28 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018 van de buitengewone
dienst op budgetcodes:
Nr raming
Dienst
2018000034 TWW

Investeringsenveloppe
IE13overig beleid
Omgeving
2018160202 MIL
IE13overig beleid
Omgeving
Bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging

Budgetcode
2240007/OM/0200

Toelichting
reservatie beton-wegen

Bedrag
€ 75 000,00

2221007/OM/0309

leveren en plaatsen ondergrondse
glascontainers

€ 30 000,00
€ 15 000,00

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/BV/015 en de raming voor de
opdracht “Opwaarderen parking OC Coorenaar”, opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en
Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 97.177,50
excl. btw of € 117.584,78 incl. 21% btw (€ 20.407,28 Btw medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
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Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
14.

overlagen in KWS van diverse gemeentewegen 2018: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, heeft een algemene vraag. Er worden betonwegen aangelegd en er
worden asfaltwegen aangelegd. Is er al eens een studie gedaan rond kosten voor herstel van beide types
wegen? Het raadslid meent dat een betonweg duurzamer kan zijn dan een asfaltweg.
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat daar over nagedacht is. Binnen dit
betondossier zit er een stuk waarbij de asfaltweg vervangen wordt door een betonweg omdat daar zeer veel
tractorverkeer is.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, begrijpt hieruit dat een betonweg dus steviger is.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overlagen in KWS van diverse gemeentewegen 2018” een
bestek met nr. 2018/WWV/LD/246 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
-Deelopdracht 1 Tapuitstraat
-Deelopdracht 2 Nachtegaallaan
-Deelopdracht 3 Hoogmolenwegel
-Deelopdracht 4 Spijkerlaan
-Deelopdracht 5 Stedelijke Werkplaats
-Deelopdracht 6 Industrielaan
-Deelopdracht 7 Karmeldreef
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 247.934.00 excl. btw of € 300.000,00
incl. 21% btw (€ 52.066,00 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2240007/OM/0200 (raming 2018000033) van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/LD/246 en de raming voor de
opdracht “Overlagen in KWS van diverse gemeentewegen 2018”, opgesteld door de Dienst Wegen,
Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 247.934,00 excl. btw of € 300.000,00 incl. 21% btw (€ 52.066,00 Btw medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
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- onthoudingen:

0

Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
15.

aanleg en vernieuwen voetpaden diverse gemeentewegen 2018: goedkeuren ontwerp +
vaststellen plaatsingsprocedure

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg en herstel voetpaden 2018 diverse gemeentewegen”
een bestek met nr. 2018/WWV/LD/017 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
- Deelopdracht 1 Kerkhofstraat
- Deelopdracht 2 Bieststraat
- Deelopdracht 3 Nijverheidstraat
- Deelopdracht 4 Kleine Heerweg
- Deelopdracht 5 Roestraat
- Deelopdracht 6 Schoolstraat
- Deelopdracht 7 Grasdreef
- Deelopdracht 8 Weverstraat
- Deelopdracht 9 Damweg-Keukeldam
- Deelopdracht 10 Vredestraat
- Deelopdracht 11 Holstraat
- Deelopdracht 12 Bieststraat
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 388.430,00 excl. btw of € 470.000,30
incl. 21% btw (€ 81.570,30 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2240007/OM/0200 (raming 2018000032) van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/LD/017 en de raming voor de
opdracht “Aanleg en herstel voetpaden 2018 diverse gemeentewegen”, opgesteld door de Dienst
Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 388.430,00 excl. btw of € 470.000,30 incl. 21% btw (€ 81.570,30 Btw
medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
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- tegen:
- onthoudingen:

0
0

Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
16.
herstellen betonvakken 2018: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze veel gebruik maakt van de Boulezlaan aan de achterkant
van het station. Ze begrijpt dat die heel erg afziet omwille van de werken aan de voorkant van het station.
Het raadslid vraagt om de Boulezlaan prioritair op te nemen bij de volgende werken, zowel wat betreft het
wegdek zelf, als de voetpaden die aan één kant bestaan (maar niet helemaal zoals het hoort) en aan de
andere kant onbestaande zijn.
-Raadslid, de heer Jan Balduck, vraagt welke procedure toegepast wordt.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het onderhandelingsprocedure is zonder bekendmaking.
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat de grens van onderhandelingsprocedure 144 000 euro is.
Het werk wordt geraamd op 110 000 euro.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstelllen betonvakken diverse gemeentewegen 2018” een
bestek met nr. 2018/WWV/LD//247 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
-Deelopdracht 1 Pompoenstraat
-Deelopdracht 2 Eikenlaan
Deelopdracht 3 Meelstraat-Leemputstraat
-Deelopdracht 4 Zultseweg
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.909,00 excl. btw of € 110.000,00
incl. 21% btw (€ 19.090,89 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2240007/OM/0200 (/raming 2018000034) van de buitengewone dienst;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr2018/WWV/LD/247 en de raming voor de
opdracht “Herstelllen betonvakken diverse gemeentewegen 2018”, opgesteld door de Dienst
Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 90.909,00 excl. btw of € 110.000,00 incl. 21% btw (€ 19.090,89 Btw
medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse,
Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet,
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie,
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Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
- onthoudingen:

0
0

Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
17.

uitvoeren van wegmarkeringen 2018-2019-2020-2021: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitvoeren van wegmarkeringen 2018-2019-2020-2021” op
30 januari 2018 een bestek met nr. 2018/WWV/LD/013 werd opgesteld door de Verkeersdienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Uitvoeren van wegmarkeringen 2018), raming: € 27.582,50 excl. btw of € 33.374,83 incl.
21% btw;
* Verlenging 1 (Uitvoeren van wegmarkeringen 2019), raming: € 27.582,50 excl. btw of € 33.374,83 incl. 21%
btw;
* Verlenging 2 (Uitvoeren van wegmarkeringen 2020), raming: € 27.582,50 excl. btw of € 33.374,83 incl. 21%
btw;
* Verlenging 3 (Uitvoeren van wegmarkeringen 2021), raming: € 27.582,50 excl. btw of € 33.374,83 incl. 21%
btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 110.330,00 excl. btw of
€ 133.499,32 incl. 21% btw (€ 23.169,32 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
6130080/OM/0200 (2018142060) van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/LD/013 van 30 januari 2018 en de
raming voor de opdracht “Uitvoeren van wegmarkeringen 2018-2019-2020-2021”, opgesteld door de
Verkeersdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 110.330,00 excl. btw of € 133.499,32 incl. 21% btw (€ 23.169,32 Btw medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
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Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
- onthoudingen:

0
0

Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
18.

veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én verwezenlijking): dienstjaar 2018-2019:
goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, maakt dezelfde opmerking als in het verleden. Kunnen we intern
niemand opleiden of aanwerven om die veiligheidscoördinatie uit te voeren. Vroeger was er toch ook iemand
in dienst die dit deed?
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er nog nooit iemand van de stad die taak uitgevoerd
heeft.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt om dit toch te overwegen. Het kan een besparing betekenen
voor de stad. We zullen op termijn toch de technische dienst moeten uitbreiden en dit kan de gelegenheid
zijn.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er een discussie kan ontstaan van rechter en partij. De
burgemeester wil dit wel eens onderzoeken, maar hij meent dat dit niet mogelijk is.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit toch min of meer hetzelfde is van interne mensen die
opdrachten uitvoeren rond certificering.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat de diensten ‘wegen-waterlopen-verkeer’ en ‘gebouwen’regelmatig type werken op hun
programma hebben die men kan catalogiseren onder ‘kleine werken’ waartoe wel een veiligheidscoördinator
ontwerp én uitvoering dient aangesteld te worden;
Overwegende dat het aangewezen is dat de beide diensten één veiligheidscoördinator kunnen aanspreken
voor alle kleine werken voor één jaar;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én
verwezenlijking) dienstjaar 2018-2019” een bestek met nr. 2018/WWV/LD/011 werd opgesteld door de
Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én verwezenlijking) dienstjaar 2018), raming:
€ 18.825,00 excl. btw of € 22.778,25 incl. btw;
* Verlenging 1 (Veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én verwezenlijking) dienstjaar 2019), raming:
€ 18.825,00 excl. btw of € 22.778,25 incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.650,00 excl. btw of
€ 45.556,50 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018 en komende jaar,
kredieten worden voorzien via budget per werk waarvoor een veiligheidscoördinator noodzakelijk is;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/LD/011 en de raming voor de
opdracht “Veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én verwezenlijking) dienstjaar 2018Gemeenteraadszitting dinsdag 06 maart 2018
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Art. 2:

2019”, opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 37.650,00 excl. btw of € 45.556,50 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
19.

markeren voetgangersroutes parking Pand: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat deze betaalparking toch in het beheer van WAGSO zit. Hij
vindt het eigenaardig dat dit punt hier aan bod komt. Volgens hem is het een taak van WAGSO om die
belijning te doen, net zoals met de parking Zuiderpromenade. Als WAGSO dit regelt, kan er misschien nog
btw gerecupereerd worden.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het over openbaar domein gaat en het inrichten van
oversteekplaatsen en looplijnen.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het ook over het markeren van de parkeerzones gaat. Het
raadslid zegt dat sp.a zich daarom zal onthouden bij de stemming.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vindt het een hele verbetering voor de mensen die minder mobiel zijn
en dankt voor de uitvoering. Het raadslid vraagt of er ook signalisatie naar de diensten kan voorzien worden.
Zij werd onlangs aangesproken door een jonge papa die verloren liep in de parking omdat hij de ingang van
het stadhuis niet vond.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Markeren voetgangersroutes parking Pand 2018” een bestek
met nr. 2018/WWV/LD/028 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.160,00 excl. btw of € 20.763,60
incl. 21% btw (€ 3.603,60 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2018;
Nr raming
Dienst
2018000037 TWW

Investeringsenveloppe
IE13overig beleid
Omgeving

Budgetcode
2250007/OM/0200

Toelichting
markeren voetgangersroutes parking Pand

Bedrag
€ 21 000,00

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
29
tegen:
0
onthoudingen:
2
Besluit:
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Art. 1:

Art. 2:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TWW/LD/2018/028 en de raming voor de
opdracht “Markeren voetgangersroutes parking Pand 2018”, opgesteld door de Dienst Wegen,
Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 17.160,00 excl. btw of € 20.763,60 incl. 21% btw (€ 3.603,60 Btw medecontractant).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Uitslag van de stemming:
- voor:
29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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, Nele Coussement,
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
2 Mario Verhellen, Tom Demunter
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
20.

aanleggen verkeersdrempels op diverse plaatsen: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, doet de suggestie om de heraanleg van het verkeersplateau in de Henri
Lebbestraat uit te stellen tot de werken uitgevoerd zijn aan de kleine ring en aan de Expresweg.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit de bedoeling is.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg verkeersdrempels diverse plaatsen” een bestek met
nr. WWV/LD/2018/029 werd opgesteld door de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Heraanleg verkeersplateau in de Henri Lebbestraat), raming: € 42.796,00 excl. btw of
€ 51.783,16 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (2 verkeersdrempels in de Bosstraat), raming: € 21.730,00 excl. btw of € 26.293,30 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (1 verkeersdrempel in de Drogenboomstraat), raming: € 9.350,00 excl. btw of € 11.313,50 incl.
21% btw;
* Perceel 4 (1 Verkeersdrempel in de Grasdreef ), raming: € 11.427,00 excl. btw of € 13.826,67 incl. 21%
btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 85.303,00 excl. btw of
€ 103.216,63 incl. 21% btw (€ 17.913,63 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, van de buitengewone
dienst;
Nr raming
Dienst
2018000038 TWW

Investeringsenveloppe
IE13overig beleid
Omgeving
2018141454 TWW
IE13overig beleid
Omgeving
Te verschuiven via aanpassing van de raming

Budgetcode
2250007/OM/0200

Toelichting
aanleg verkeersdrempels

2250007/OM/0200

reservatie veiligheid

Bedrag
€ 91 600,00
-€ 12 400,00
€ 12 400,00

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
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voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. WWV/LD/2018/029 en de raming voor de
opdracht “Aanleg verkeersdrempels diverse plaatsen”, opgesteld door de Dienst Wegen,
Waterlopen en Verkeer.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 85.303,00 excl. btw of € 103.216,63 incl. 21% btw (€ 17.913,63 Btw
medecontractant).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
21.

Biest: omgeving OC De Roose + heraanleg voetgangersdoorsteken: goedkeuren ontwerp +
vaststellen plaatsingsprocedure
- Raadslid, de heer Bart Kindt, herinnert eraan dat er nog een plan zou bezorgd worden aan het bestuur van
De Roose.
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat dit ondertussen gebeurd is. Er is
teruggekoppeld naar de voorzitter en alle bestuursleden zijn uiterst tevreden.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
€ 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Biest: Omgeving SOB De Roose + heraanleg
voetgangersdoorsteken” een bestek met nr. 2018/WWV/BV/018 werd opgesteld door de Dienst Wegen,
Waterlopen en Verkeer;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Heraanleg omgeving SOB De Roose), raming: € 29.122,50 excl. btw of € 35.238,23 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Heraanleg voetgangersdoorsteken ), raming: € 74.472,50 excl. btw of € 90.111,73 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.595,00 excl. btw of
€ 125.349,96 incl. 21% btw (€ 21.754,96 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcodes van de
buitengewone dienst;
Nr raming
Dienst
2018000034 TWW
2018150075 TWW

Investeringsenveloppe
IE13overig beleid
Omgeving
IE13overig beleid

Budgetcode
2240007/OM/0200

Toelichting
reservatie beton-wegen

Bedrag
€ 35 000,00

2240007/OM/0200

(her)aanleg fiets- en

€ 91 000,00
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Omgeving

voetgangersverbindingen

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/WWV/BV/018 en de raming voor de
opdracht “Biest: Omgeving SOB De Roose + heraanleg voetgangersdoorsteken”, opgesteld door
de Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 103.595,00 excl. btw of € 125.349,96 incl. 21% btw
(€ 21.754,96 Btw medecontractant).
Art. 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
22.

vaststellen aanvullend verkeersreglement: invoeren van een parkeerverbod in de
Hippodroomstraat
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er daar anderhalf jaar geleden nog geen parkeerproblematiek
was. Sedert het invoeren van betalend parkeren in het centrum en op de parking van de Damweg, stellen we
vast dat de mensen zich langs de ring parkeren en in de Hippodroomstraat op de gelijkgrondse berm. Het
bestuur heeft nu beslist om een aantal gratis parkeerplaatsen aan te leggen in de Hippodroomstraat. Het
raadslid meent dat dit overkomt als een beloning van de bestuurders die het betalend parkeren ontwijken.
Het resultaat is echter dat er nu nog meer mensen in de Hippodroomstraat gaan parkeren met hinder tot
gevolg. Men laat de politie niet graag optreden. Raadslid Verhellen meent dat het een oplossing zou kunnen
zijn om die parking Damweg uit het betalend parkeren te halen. Het betalend parkeren is ingevoerd om
voldoende roulatie te creëren in het centrum. De parking in de Damweg wordt vnl. gebruikt door ouders die
hun kinderen ophalen en door leerkrachten. Nu legt men weer een pleister op een houten been.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het college overtuigd is dat dit geen goede
oplossing is. Als we de parking Damweg uit het betalend parkeren halen, ondermijnen we de eenvormigheid.
Nu is het duidelijk: binnen de ring geldt er betalend parkeren, langs de ring en buiten de ring niet. Als we de
parking Damweg weer gratis maken, zal die van ’s morgens tot ’s avonds vol staan met wagens van
leerkrachten en van mensen die werken in de buurt. Er zal ook geen plaats meer zijn voor mensen die hun
kinderen komen ophalen van school.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het afhalen en ophalen van de kinderen veel beter
verloopt omdat er nu ruimte is op de parking.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er zich niemand meer parkeert op die parking. Men staat langs
de ring tot aan Kevin Shoes geparkeerd.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit mag.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er op die manier plaats blijft voor de
(groot)ouders om hun kinderen op te halen.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit ook een gevaarlijke situatie is. Het in- en uitrijden van de
wagens op de ring tijdens de spitsuren maakt het ook gevaarlijk. Hij blijft erbij dat het een betere oplossing
is om de parking Damweg niet betalend te maken.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, denkt dat het laatste woord over parkeren in Waregem nog niet
gezegd is. Groen is voorstander om nog meer randparkeergelegenheid te creëren, waar mogelijk. Men pleit
ook voor het opnieuw aanleggen van de ring. Het parkeren langs de ring is inderdaad gevaarlijk. Er zijn
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stukken waar men 50 km/u mag rijden, er zijn plaatsen waar men 70 km/u mag rijden. Misschien moet er
een deel van de ring vrij gehouden worden voor parkeren met een soort ventweg …
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 15 februari 2018;
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Overwegende dat de Hippodroomstraat een gemeenteweg is;
Overwegende dat er een fietsstraat ingevoerd is in de Hippodroomstraat, een drukken schoolroute naar het
centrum;
Overwegende dat er in het begin van de Hippodroomstraat parkeerstroken naast de rijweg aangelegd zijn en
het aangewezen is om in de rest van de straat het parkeren op de rijweg te verbieden;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
29
tegen:
0
onthoudingen:
2
Besluit:
Art. 1: Het parkeren is verboden in de Hippodroomstraat tussen de Zuiderlaan en de Zagerijstraat, behalve
op de aangelegde parkeerplaatsen naast de rijweg in het begin van de straat.
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de
verkeersborden E1 met onderborden type x volgens het signalisatieplan in bijlage.
Art. 3: Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van
het gemeentedecreet.
Uitslag van de stemming:
- voor:
29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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, Nele Coussement,
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
2 Mario Verhellen, Tom Demunter
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
23.

stedelijk basisonderwijs: wijzigen evaluatieprocedure scholengemeenschap Stedelijk
Basisonderwijs Waregem

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 januari 2012 waarbij de evaluatieprocedure van de
leerkrachten van de scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Waregem werd vastgelegd;
Overwegende dat in punt ‘2. Verloop van de evaluatie’ voor de vast benoemde leerkrachten bepaald wordt
dat er tijdens de lopende evaluatieperiode (4 schooljaren) minstens 2 functioneringsgesprekken moeten
plaats vinden tussen de leerkracht en de directeur;
Gelet op het voorstel om dit te wijzigen naar ‘minstens 1 functioneringsgesprek’;
Gelet op het verslag van het overleg- en onderhandelingscomité basisonderwijs van 21 december 2017;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
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Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Artikel 1 van de beslissing van de gemeenteraad van 10 januari 2012 (punt 15) wordt als volgt
gewijzigd:
“Art. 1: De evaluatieprocedure van de leerkrachten van de scholengemeenschap Stedelijk
Basisonderwijs Waregem wordt als volgt vastgelegd:
1. Definities en toepassingsgebied
Het functioneringsgesprek
Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen de directeur en de leerkracht. Dit gesprek
beoogt de begeleiding van de leerkracht naar de optimale uitoefening van de functie.
De evaluatie
De evaluatie is de beoordeling van het functioneren van de leerkracht in zijn/haar functie. De
evaluatie weegt af in welke mate de vooropgestelde taakstellingen zijn bereikt.
De evaluatie is verplicht voor elke leerkracht in dienstactiviteit.
2. Verloop van de evaluatie
Vast benoemden
Elke vast benoemde leerkracht wordt minimum om de 4 schooljaren geëvalueerd. Tijdens de
lopende evaluatieperiode is er minstens 1 functioneringsgesprek tussen de leerkracht
en de directeur.
Tijdelijke leerkrachten
Het tijdelijk personeelslid, aangesteld voor een periode vanaf 30 dagen of langer, wordt telkens
geëvalueerd bij het einde van de opdracht.
Bij een aanstelling voor een volledig schooljaar wordt minimum eenmaal een
functioneringsgesprek gehouden en eenmaal geëvalueerd.
De taakstelling gebeurt individueel via ondertekening van ‘het taakstellingsdocument’.
Voor korte vervangingen geldt dit niet, alsook voor aanstellingen korter dan een maand.
De evaluatie houdt de toetsing in vanuit de functiebeschrijving van de waarde, de geschiktheid,
de inzet, de prestaties en de verdiensten van het personeelslid voor betrokken ambt.
Het evaluatiegesprek met de leerkracht is een verplicht onderdeel van de evaluatie. Op vraag
van de leerkracht of van de eerste evaluator kan de tweede evaluator het gesprek
bijwonen. De tweede evaluator voor de scholengemeenschap ‘Stedelijk Basisonderwijs
Waregem’ is de directeur-coördinator.
Het gesprek resulteert in een beschrijvend kwalitatief verslag, steunend op gedragscriteria die
vooraf zijn opgesteld en gecommuniceerd.
3. Procedurevoorschriften in verband met de evaluatie
De uitnodiging voor een evaluatiegesprek gebeurt altijd schriftelijk.
Het evaluatieverslag wordt door de directie gedateerd en mede ondertekend door de tweede
evaluator. Het verslag wordt binnen 5 werkdagen aan de betrokkenen ter inzage
gegeven.
De leerkracht ondertekent het verslag ter kennisneming. De leerkracht kan binnen 5 werkdagen
opmerkingen maken en deze aan de beoordelaar afgeven.
De directeur ondertekent ter kennisneming en voegt de opmerkingen van de leerkracht bij het
dossier.
De schepen van onderwijs en de tweede evaluator krijgen een afschrift van de conclusie en de
verantwoording.
Het origineel wordt bewaard door de directie.
4. Eindconclusie evaluatie
Van zodra de leerkracht op één van de ingekaderde hoofdrubrieken een score 1 krijgt, is de
eindconclusie van de evaluatie ‘onvoldoende’. Deze score 1 moet duidelijk te
verantwoorden zijn vanuit de beoordelingen van de deelrubrieken die telkens ook een
score van 1 tot 4 krijgen.
De eindbeoordeling kan verder gunstig zijn (score 3 of 4) of gunstig met werkpunten (score 2).
5. Het evaluatiedossier
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Voor elke leerkracht wordt een individueel evaluatiedossier aangelegd.
Dit dossier omvat onder meer:
 de functiebeschrijving
 de coachingshistoriek
 verslagen van coachingsmomenten (klasbezoek)
 verslagen van info via externe partners (mentor, CLB, ouders, leerlingen, …)
 verslagen van functioneringsgesprekken
 verslagen van evaluatiegesprekken
 eventuele opmerkingen van het personeelslid op verslagen
6. Beroep tegen de evaluatie
Tegen de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” kan het personeelslid beroep aantekenen
bij een college van beroep inzake evaluaties (zoals vermeld in artikel 47septiesdecies
van het decreet rechtspositie). Dit college van beroep garandeert de rechten van
verdediging.
Als het personeelslid, binnen de termijn van 20 kalenderdagen volgend op de overhandiging van
de kopie van het evaluatieverslag met eindconclusie “onvoldoende” geen beroep
aantekent, is de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” na het verstrijken van
deze termijn definitief.
De termijn wordt opgeschort tijdens vakantieperiodes.
Het beroep moet op straffe van nietigheid gemotiveerd zijn.
Het beroep schort de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” op.
De bevoegde kamer van het college van beroep doet in een met redenen omklede beslissing
uitspraak over de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” door enerzijds na te
gaan of de evaluatie op een zorgvuldige en kwaliteitsvolle manier is gebeurd en
anderzijds dient zij de redelijkheid van de sanctie te beoordelen.
Als het personeelslid binnen de termijn van 20 kalenderdagen volgend op de overhandiging van
de kopie van het evaluatieverslag met eindconclusie “onvoldoende” beroep aantekent,
is de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” definitief na de uitspraak van het
college van beroep voor zover het college van beroep de evaluatie met eindconclusie
“onvoldoende” niet vernietigt.
Na een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” en voor zover deze niet leidt tot het ontslag
zoals bedoeld in “hoofdstuk Vter. Evaluatie” van het decreet rechtspositieregeling
moet betrokkene een nieuwe evaluatie krijgen. Deze nieuwe evaluatie moet een
periode van ten minste 12 maanden effectieve prestaties omvatten. Deze periode start
op het ogenblik dat het evaluatieverslag wordt voorgelegd aan het betrokken
personeelslid overeenkomstig artikel 47decies, § 2 van het decreet
rechtspositieregeling
Het college doet binnen de maand na de ontvangst van het beroepsschrift uitspraak.
Van de gemotiveerde beslissing in beroep wordt aan de belanghebbende een afschrift gegeven.
De beslissing wordt aan het evaluatiedossier toegevoegd.
De beslissingen van de bevoegde kamer van het college van beroep kunnen met een
schorsingsvordering en/of annulatieberoep bij de Raad van State bestreden worden.”
Art. 2:

De leerkrachten van de scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Waregem zullen in kennis
gesteld worden van deze wijziging.

Uitslag van de stemming:
- voor:
31
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
24.
CC De Schakel, schouwburg, renoveren stoelen: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
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- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het tapijt ook vernieuwd wordt. Het raadslid vraagt om van de
gelegenheid gebruik te maken om ook de verlichting te vernieuwen. Nu zitten er nog oude lampen die beter
zouden vervangen worden door ledverlichting. Omwille van de veiligheid moeten er wellicht stellingen
geplaatst worden om aan de verlichting te werken en na het verwijderen van het oude tapijt, is dit wellicht
een uitgelezen moment.
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, is zich bewust dat de verlichting mettertijd ook moet
aangepakt worden. Dit is nog niet hoogdringend. Er kan gekeken worden of er ook opportuniteiten zijn om
dit nu te doen en of het financieel haalbaar is.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 , inzonderheid artikel 90 – 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017, houdende wijziging van 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;
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU;
Overwegende dat de stoelen in de schouwburg op verschillende vlakken gebruiksschade vertonen;
Overwegende dat de stoffering van de stoelen op verschillende plaatsen begint door te scheuren;
Overwegende dat de stoelen 20 jaar dienst hebben gedaan;
Overwegende dat de normale levensduur van dergelijke stoelen ongeveer 12 à 15 jaar is;
Overwegende dat de stoelen aan een volledig nazicht onderworpen worden inclusief nieuwe mousses en
stoffering;
Overwegende dat de stoelen een nieuwe armleuningen kunnen krijgen voor een modernere uitstraling;
Gelet op het ontwerp voor deze opdracht, opgemaakt door de dienst gebouwen, met een totale raming van
154 500,00 euro excl. BTW ofwel 186 945,00 euro incl. BTW;
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via een open procedure (offerteaanvraag);
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2018, met budgetcode 2210207/VT/0701;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Het ontwerp voor het renoveren van de stoelen in de schouwburg van CC De Schakel goed te
keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 154 500,00 euro excl.
BTW, ofwel 186 945,00 euro incl. BTW.
Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via open procedure (offerteaanvraag).
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2018, met
budgetcode 2210207/VT/0701.
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, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
25.

CC De Schakel, schouwburg, vernieuwen tapijt: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
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Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1 – 1° a (tot
maximaal 135 000 €);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 , inzonderheid artikel 90 – 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017, houdende wijziging van 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;
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU;
Overwegende dat het tapijt in CC De Schakel zijn beste tijd heeft gehad;
Overwegende dat tijdens de komende sluitingsperiode de stoelen in de schouwburg toch gedemonteerd
worden om deze te renoveren;
Overwegende dat het wenselijk is om het oude tapijt uit te breken, gezien de levensduur beperkter zal zijn
dan 15 jaar (levensduur stoelen);
Overwegende dat door het nu vernieuwen van het tapijt, de vaste kosten voor het wegnemen, stockeren en
terug plaatsen wegvallen gezien het renoveren van de stoelen gedurende dezelfde periode;
Gelet op het ontwerp voor deze opdracht, opgemaakt door de dienst gebouwen, met een totale raming van
35 500,00 euro excl. BTW ofwel 42 955,00 euro incl. BTW;
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2018, met budgetcode 2210207/VT/0701;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
30
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: Het ontwerp voor het vernieuwen tapijt van de schouwburg in CC De Schakel goed te keuren,
opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 35 500,00 euro excl. BTW
ofwel 42 955,00 euro incl. BTW.
Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2018, met
budgetcode 2210207/VT/0701.
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, 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, Nele Coussement,
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter,
Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Mario Verhellen, Martine Vandevelde: Raadsleden
26.

goedkeuren opdracht gezamenlijke aankoop van tafels en stoelen voor de ontmoetingscentra +
vaststellen plaatsingsprocedure

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het reglement van de gemeenteraad van 2 april 2013 waarbij tafels en stoelen met bijhorende
stapeltrolleys voor de ontmoetingscentra aangekocht kunnen worden met een tegemoetkoming van 50 % door
de stad;
Overwegende dat een viertal ontmoetingscentra een aanvraag ingediend hebben om dit jaar opnieuw tafels
en/of stoelen aan te kopen met een tegemoetkoming van 50 % door de stad;
Overwegende dat deze aankoop geraamd wordt op 58 500,00 euro inclusief btw;
Overwegende dat volgende plaatsingsprocedure aangewend kan worden: de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking (wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 42, 1° a,
goed te keuren uitgave lager dan 144 000,00 euro exclusief btw);
Overwegende dat voor de uitvoering van deze opdracht 50 000,00 euro beschikbaar is in het
investeringsbudget op de budgetsleutel 2018/2400000/VT/0709 CUL met ramingnummer 2018150122 en dat
dit krediet bij de eerstkomende budgetwijziging opgetrokken zal worden;
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
30
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht betreffende het gezamenlijk aankopen van tafels en stoelen
voor de ontmoetingscentra goed met als geraamd bedrag 58 500,00 euro inclusief btw.
Art. 2: Als plaatsingsprocedure wordt voor deze opdracht gekozen voor de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3: Voor de uitvoering van deze opdracht is een krediet van 50 000,00 euro in het investeringsbudget
ingeschreven op de budgetsleutel 2018/2400000/VT/0709 CUL met ramingnummer 2018150122. Bij
de eerstkomende budgetwijziging zal dit krediet opgetrokken worden.
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, 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, Nele Coussement,
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter,
Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Mario Verhellen, Martine Vandevelde: Raadsleden
27.
goedkeuren opdracht leveren van muziekinstrumenten en toebehoren voor de stedelijke
Kunstacademie + vaststellen plaatsingsprocedure
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat er muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie aangekocht moet
worden:
Overwegende dat de kostprijs van de muziekinstrumenten en toebehoren geraamd wordt op 13 150,00 euro
inclusief btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt volgende plaatsingsprocedure aan te wenden: de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, artikel 42, 1° a, goed te keuren uitgave lager dan 144 000,00 euro exclusief btw);
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Overwegende dat deze opdracht geplaatst kan worden via een aanvaarde factuur (wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten, artikel 92, geraamde waarde lager dan 30 000,00 euro exclusief btw);
Overwegende dat het nodige krediet op de budgetsleutels van het investeringsbudget 2018 beschikbaar is;
Gelet op het positief financieel advies van de financieel beheerder;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor de levering van muziekinstrumenten voor de Stedelijke
Kunstacademie als volgt goed:
ARK: Installaties, machines en uitrusting 2300000/LW/0820
Muziekinstrumenten en uitrusting

Totaal

2 altsaxofonen

€ 3 600,00

3 cello's 4/4

€ 3 600,00

1 kleine accordeon

€ 1 800,00

1 paar bongo's met stand

€ 450,00

2 stokkentafels

€ 300,00

1 bar chimes

€ 150,00

3 cymbaalstatieven

€ 150,00

1 set symbalen

€ 800,00

1 harpkar

€ 550,00

2 fagotkoffers (rugzakmodel)

€ 180,00

1 gitaarkoffer

€ 250,00

2 cowbells
1 slide whistle
1 sambafluitje
1 stagebox met bijhorende kabels
Totaal
ARK: meubilair 2400000/LW/0820
2 pianostoelen

€ 70,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 400,00
€ 12 350,00

€ 800,00

Totaal
€ 800,00
Art. 2: De in artikel 1 beschreven opdrachten wordt via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking via aanvaarde factuur gegund.
Art. 3: Op de budgetsleutels van het investeringsbudget 2018 is het nodige krediet beschikbaar.
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, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
28.
interlokale vereniging burensportdienst: goedkeuren jaarrekening + jaarverslag 2017
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat deze dienst al 11 jaar bestaat. Het raadslid heeft nog eens
opgezocht wat er vorig jaar georganiseerd werd. Summerfliks was één activiteit in juli in Wielsbeke voor
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jongeren. Dan was er ook sportfliks voor het lager onderwijs eind oktober. Dit waren activiteiten die heel
specifiek naar de jeugd gericht waren. Kan het ook zijn dat men zich richt naar andere leeftijdsgroepen en
bv. dingen organiseert voor senioren?
- Schepen van sport, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat er voor de senioren al een sporteldag
georganiseerd werd. De activiteiten worden bepaald in overleg met de burensportdiensten en het ligt
voornamelijk in de bedoeling om activiteiten voor de jongeren in te richten. De schepen zegt dat zij eens
een overzicht aan het raadslid zal bezorgen van de zaken die in het verleden georganiseerd werden.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging burensportdienst in de gemeenteraad
van 3 april 2007;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het verslag beheerscomité burensportdienst IV van 29 januari 2018;
Overwegende dat het jaarverslag 2017 een overzicht geeft van de verwezenlijkingen in 2017;
Overwegende dat het jaarverslag 2017 in het beheerscomité unaniem werd goedgekeurd;
Overwegende dat de jaarrekening 2017 daar werd vastgesteld;
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2018;
Gelet op de bespreking in de commissie externe zaken van 27 februari 2018;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2017 goed met volgende eindcijfers
Hoofdrubriek
in
uit
saldo
Totalen rekening
€19.631,60
€13.137,37
€6.494,23
Totalen kassa
€0,00
€0,00
€0,00
Totalen spaarrekening
€0,00
€0,00
€0,00
TOTALEN
€19.631,60
€13.137,37
€6.494,23
Art. 2: De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2017 goed.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
B1.

agendapunt aangevraagd door raadslid M. Verhellen: principebeslissing tot het voorbereiden en
opstarten van onderhandelingen met het GO! met als einddoel het mogelijk aankopen van GO!site Broekstraat/Duthoystraat
“In oktober ll. besliste de Vlaamse regering om een budget van 7,7 miljoen euro vrij te maken om GO!
Waregem Groenhove in de mogelijkheid te stellen om op hun gronden in de Nieuwhuizenstraat een
nieuwbouwproject te realiseren. De interne overlegrondes en inspraakmomenten zijn opgestart en zouden
moeten uitmonden in het opstarten van het bouwproject midden 2019 om in de loop van 2022 de nieuwe
lokalen in gebruik te kunnen nemen. Dit houdt o.m. concreet in dat in de loop van 2022 de huidige GO! site
op de hoek van de Broekstraat/Duthoystraat niet meer in gebruik zal zijn. Het GO! is van plan om deze site,
die ongeveer 9 000 m² groot is en stedenbouwkundig in woongebied gelegen is, te verkopen en de opbrengst
opnieuw in hun huidig en toekomstig patrimonium te investeren. De mogelijke verkoop van deze site biedt
o.i. aan de stad Waregem de kans om in de toekomst, zoals in het verleden cfr. Hoge Kave/Nieuwe Olm, een
zeer centraal gelegen sociaal en betaalbaar verdichtend woonproject te realiseren.
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En dat er nood is aan zulke woonprojecten, ook in ons centrum, bewijzen de wachtlijsten van de sociale
huisvestingsmaatschappij, WAGSO, OCMW,…
Om de private projectontwikkelaars te vlug af te zijn, stelt de sp.a-fractie voor om kortelings de
onderhandelingen met het GO! op te starten om mogelijks tot een aankoop van de GO!-site
Broekstraat/Duthoystraat te kunnen overgaan. Als eerste stap in een lang proces leggen wij dan ook aan de
gemeenteraad volgende beslissing voor:
Agendapunt: principebeslissing tot het voorbereiden en opstarten van onderhandelingen met het GO! met
als einddoel het mogelijk aankopen van GO! site Broekstraat/Duthoystraat.”
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat het raadslid zegt dat deze site stedenbouwkundig
gelegen is in woongebied. Echter, daar geldt het BPA Gaverke. Dit is geen woongebied maar bestemd voor
gemeenschapsvoorzieningen. Dit heeft een duidelijk verschil naar de waarde van het goed. Uiteraard zijn we
bereid om te spreken met het GO! Het is een centraal gelegen site. Men mag echter niet stellen dat daar 100
woningen kunnen gebouwd worden. De schepen stelt voor om het principe goed te keuren om
onderhandelingen te starten met het GO!
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op plannen van GO! Waregem Groenhove om op hun gronden in de Nieuwhuizenstraat een
nieuwbouwproject te realiseren;
Overwegende dat bijgevolg de huidige GO!-site (oppervlakte + 11 500 m2) op de hoek van de
Broekstraat/Duthoystraat niet meer in gebruik zal zijn;
Gelet op de intentie van GO! om de site te verkopen;
Overwegende dat de verwerving van deze gronden opportuniteiten kan bieden aan de stad naar de toekomst
toe;
Overwegende dat het bijgevolg aanbeveling verdient om het dossier tot aankoop van deze site op te starten
en voor te bereiden;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
31
tegen:
0
onthoudingen:
0
Besluit:
Art. 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord om onderhandelingen voor te bereiden en op te starten
met GO! over de mogelijke aankoop van de GO!-site op de hoek Broekstraat/Duthoystraat.
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, 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,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Martine Vandevelde: Raadsleden
29.
vragen
Er werden 10 vragen ingediend op het secretariaat.
Vraag 1. vraag raadslid Inge Vandevelde: duurzaam en divers wonen in Waregem door een
toekomstgericht vergunningsbeleid
“Huizen en appartementen zijn vorig jaar (2017) opnieuw duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van de
notarisfederatie Fednot. Een gemiddeld huis in Vlaanderen is 2,6 % duurder geworden, een appartement
2,3 %. In Waregem echter zijn huizen 6,7 % duurder geworden en appartementen 3,7 %. Een doorsneegezin
of alleenstaanden (met of zonder kinderen) moeten noodgedwongen ‘over het muurtje’ uitzien naar een
betaalbaar stekje, vb. in Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, Oostrozebeke, Zulte. Het is duidelijk dat er in
Waregem (en dan voornamelijk in de ruime kernen) een vergrijzing optreedt, met senioren die nog de
gouden jaren hebben gekend. Zo ontstaat eenzijdige, luxe bewoning ten nadele van jonge gezinnen en
alleenstaanden, die dan weer naar de rand verhuizen of niet zelden in geconcentreerde kansarmoedeGemeenteraadszitting dinsdag 06 maart 2018
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wijken terecht komen. Er moeten dringend bijkomende voorwaarden worden opgelegd aan projectontwikkelaars. De stad moet volop inzetten op divers wonen. Ze kan door haar vergunningenbeleid hierop af
te stemmen andere accenten leggen t.v.v. duurzaamheid (ecologisch en compact bouwen), maar ook
vernieuwende woonvormen kansen geven.
Onze vragen:
Graag opgave aantallen over de periode 2012-2017 (5 jaar).
1.Hoeveel in oorsprong eengezinswoningen (genre rijwoning, halfopen/open, maar ook huizen in
verkavelingen of buitengebied) zijn er via een aanvraag omgeturnd naar een meergezinswoning
(2, 3 of meer woonentiteiten)?
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het raadslid spreekt over de periode
2012-2017. De stad heeft daar echter geen aparte registers van. De dienst heeft een en ander opgezocht en
er zijn een 10-tal eengezinswoningen omgevormd tot meergezinswoning. Of er eengezinswoningen gesloopt
zijn om een meergezinswoning te bouwen, daar bestaat geen register van. Het zou een immens werk zijn om
dit op te zoeken.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze het raar vindt dat daar geen gegevens van zijn. Er worden
veel gegevens statistisch bijgehouden. Jammer …
2.Hoeveel aanvragen zijn er ingediend om een erkende zorgwoning te bekomen?
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/wonen/zorgwonen
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat sinds 01/01/2018 het melden van
een zorgwoning verplicht is. Vroeger niet. Van voor 2018 hebben we geen cijfers. Sedert 1 januari hebben
we 3 meldingen ontvangen.
3.Hoeveel ‘woonentiteiten’ bevinden zich op een woonerf (genre Smoorken met 9 woningen)?
4.Hoeveel ‘woonentiteiten’ behoren tot een ecowijk/woonblok (genre duurzame wijk, Zultseweg)?
https://deduurzamewijk.be/nl/stap-voor-stap/finalisatie
-Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit geen stedenbouwkundige term is.
Er bestaan afgesloten verkavelingen, waarbij men dus eigenlijk in een privéomgeving zit bij het
binnenrijden. De vuilniswagen zal bv. de vuilnis ophalen aan het begin van de straat. Dan is er nog het type
duurzame wijk, dit is ook een soort woonerf. Hier bestaan geen registers van. We weten hoeveel
verkavelingen er zijn in Waregem en bepaalde verkavelingen zijn verkeerskundig ingericht als woonerf, maar
daar bestaat geen inventaris van. De schepen verwijst naar de volgende vraag over ecowijken en zegt dat dit
ook geen stedenbouwkundige term is. Daar bestaat ook geen inventaris van. Ecowijk is eerder een
promotionele term. Tegenwoordig moet iedereen voldoen aan de verplichtingen op vlak van energie.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vindt dit spijtig, ook al is het niet verplicht. Er bestaat wel een
verkeersbord (art. 22bis) dat heel specifiek gemaakt is voor een woonerf. Blijkbaar wordt dit in Waregem
nog niet gebruikt.
5.Is er in Waregem al een ‘Cohousing’-project gerealiseerd/in aanvraag? Cohousing of samenhuizen staat
voor diverse private ‘woonentiteiten’ die meerdere gemeenschappelijke leefruimtes, zoals ruimte voor
ontspanning/hobby, de wasplaats, berging/tuinhuis, garage/fietsstalling delen, al dat niet met een
‘samentuin-terras’.
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het bestuur enthousiast is om
dergelijk voorstel te ontvangen, maar stedenbouwkundig werd er nog geen dergelijk project aangevraagd.
6.Hoeveel aanvragen bevatten de toevoeging van extra bouwlagen (1 of meer) en waar bevinden die
(woontorens) zich voornamelijk?
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit onder verbouwingen valt. We
hebben cijfers over het aantal verbouwingen, maar een overzicht van het aantal verbouwingen waar een
niveau aan toegevoegd wordt, bestaat er niet. De schepen weet niet welke gemeente of stad dit zou
bijhouden.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit geen onbelangrijke vraag is want in één van de laatste
stedenbouwkundige vergunningen kwam die vraag over extra bouwlagen en de motivatie ervoor wel degelijk
aan bod. Dit kan toch relevant zijn.
7.Hoeveel winkelpanden/dienstenpanden zijn er in Waregem zonder bewoning (domicilie) aan of boven de
handelsruimte (het Pand, Viva Shopping, baanwinkels Gentseweg en grote supermarkten nu niet
meegeteld)?
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er daar geen overzicht van bestaat.
Dit kan misschien nuttig zijn om dit te inventariseren.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, is al blij dat de schepen zegt dat dit nuttig kan zijn.
8.Hoeveel sociale woningen zijn er bijgekomen? Waar zijn die ingeplant?
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat we dit opgevraagd hebben bij de
diensten van Vlaanderen. Agentschap Wonen Vlaanderen heeft ons volgende cijfers bezorgd:
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- Eind 2011: 1115 woningen gerealiseerd en verhuurd (door sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale
verhuurkantoren samen)
- Eind 2016: 1148 woningen gerealiseerd en verhuurd (1095 door de sociale huisvestingsmaatschappij en 94
door het sociaal verhuurkantoor)
Rekening houdende met de nulmeting in 2008 in Vlaanderen is er een netto groei geweest van 24 voor wat
betreft sociale huisvestingsmaatschappij en van 62 voor wat betreft sociaal verhuurkantoor. Men geeft nog
mee dat er begin 2017 door de sociale huisvestingsmaatschappijen nog eens 41 sociale huurwoningen in
uitvoering waren en nog 17 op de meerjarenplanning. Samen komt dit neer op ongeveer 144 gerealiseerd en
gepland sinds de nulmeting van 2008.
Wij menen dat er in Waregem nog ‘ruimte’ zat is voor duurzaam en toekomstgericht wonen d.m.v.
herbestemming en/of grondige renovatie, met een slimme inrichting van gedeelde publieke ruimte. Beperkt
ruimtebeslag (betonstop) combineren met een maximale woonkwaliteit/-comfort, met een verscheidenheid
aan woonvormen in energiearme gebouwen, met gemeenschapsvoorzieningen, maar ook door andere
eigendomsstructuren te hanteren (v.b. wooncoöperaties), dit is wat wij een ambitieus woonbeleid
noemen.”
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 2. vraag raadslid Inge Vandevelde: gastvrije gemeente
“Iedereen hier kent wellicht wel Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Deze organisatie zet zich in voor mensen
op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Ze doen dit niet alleen maar met een dertigtal
lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen ze de druk op het beleid en
sensibiliseren ze het ruime publiek. Ze werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. Ze
ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Ook dit jaar maken ze weer werk van de
campagne Gastvrije gemeente. Er zijn in Vlaanderen heel veel mensen die zich inzetten voor asielzoekers
en vluchtelingen. Dit is ook het geval voor onze stad – via het Welzijnshuis. Ze zorgen voor een warm
onthaal en helpen nieuwkomers om zich te integreren. De campagne Gastvrije gemeente is al aan de vijfde
editie toe. Ook dit jaar is er weer een wedstrijd waarbij men een Gastvrije Award kan krijgen (inclusief een
ondersteuning van 1 000 euro). Maar dit is niet wat we vragen. Wat we wel voorstellen, is dat de stad
raambordjes bestelt via de website www.gastvrijegemeente.be/campagnemateriaal, en dat ze verdeeld
worden (via de stadswinkel, de gemeentehuizen in de deelgemeenten, scholen, …) en dat dit ook
bekendgemaakt wordt (op de stadswebsite, Gouden blad, op de wekelijkse persconferentie, …). Dit kost
weinig energie en geen geld. We nemen aan dat de stad hiervoor open staat – verbindend werken vinden we
samen belangrijk. Toch?”
- Schepen van internationale samenwerking, de heer Jo Neirynck, zegt dat we die affiches in het verleden
eens aangevraagd hebben voor een 11.11.11.-actie. De respons was minimaal en we hebben dat sedert nooit
meer gedaan. Niets belet om dit nog eens via een kleine oplage te verspreiden in de stadswinkel of de
oproep verspreiden via de adviesraden. In Waregem proberen we onze gastvrijheid vooral via evenementen
te tonen. De werkgroep “Waregem internationaal” bestaat binnen de dienst internationale samenwerking en
werkt voor 2018 een druk programma uit. De schepen heeft een “save-the-date” mee voor het raadslid met
de activiteiten die de werkgroep dit jaar voorbereidt en dit ook samen met asielzoekers. De klassiekers zijn
Boerenmarkt, Mabatobato, Vreemde tafels van 11.11.11., de vrijetijdsbeurs, ... We hebben een
toneelvereniging, een wereldwandeling in oktober en een internationale meevolksdansavond, waar we
vreemde volksdansen aanleren, zelfs uit Syrië. Het is belangrijker om die gastvrijheid om te zetten in
bevordering van integratie en in goed samenleven. We hebben 29 asielzoekers in Waregem.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 3. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: Waregem zonder verkiezingsborden in 2018, stand van zaken
“Op de gemeenteraad van oktober stelde ik voor om met alle partijen een overeenkomst te maken om in
2018 een verkiezingscampagne te organiseren zonder verkiezingsborden langs de openbare weg. Toen werd
afgesproken dat alle fractieleiders van elke partij buiten de gemeenteraad eens gingen samenzitten om hun
visie te verduidelijken. Dit is ook gebeurd in november. Daar bleek dat de visie van zowel N-VA, sp.a, Groen
en Open VLD dezelfde waren en dat al deze partijen opteerden om geen borden meer te zetten langs de
openbare weg maar wel het aanbod van gemeentelijke borden uit te breiden. CD&V liet toen weten dat
men nog geen standpunt wou innemen en eerst enkele vragen qua wettelijkheid, regionaal akkoord,
profilering van nieuwe kandidaten, enz. wou onderzoeken.
Na deze bijeenkomst, ontvingen we nog een verslag met de standpunten van elke partij maar vanaf dan
werd het olympisch stil betreffende een onderlinge overeenkomst om geen borden meer langs de openbare
weg te plaatsen. Het maken van alle afspraken qua plaatsing borden, timing campagne, wat wel en niet
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kan, enz. zal staan of vallen met het maken van een correct onderling akkoord. Zonder een deftig akkoord,
is iedere partij vrij van doen en laten qua verkiezingsborden, timing, planning en qua campagne.
Vraag: Wat is de huidige stand van zaken? Wanneer wordt definitief al dan niet een overeenkomst tussen
alle partijen afgesloten?”
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men ook bij de vorige verkiezingen bereid was om te
wachten met de campagne tot na Waregem Koerse. De vraag geldt weer om voor 29 augustus geen borden,
flyers, affiches te verdelen. Qua wettelijkheid is er de individuele vrijheid van de burger en moeten we ook
op openbare plaatsen verplicht de panelen zetten die elke partij de mogelijkheid biedt om affiches aan te
plakken. De voorzitter heeft zijn licht opgestoken in de bredere regio bij de gemeenten Wielsbeke, Deerlijk,
Wevelgem, Avelgem, Ledegem, Harelbeke, Zwevegem, Kuurne, Kortrijk en Menen. Geen enkele van de
genoemde gemeenten zal beperkingen opleggen. Het bestuur heeft beslist zich hierbij aan te sluiten. Elke
partij heeft het recht om borden te zetten. We willen toch oproepen om dit te beperken in vergelijking met
andere verkiezingsperiodes, besluit de voorzitter.
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat dit antwoord duidelijk is.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 4. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: andere aanpak van de 100 dagen in Waregem
“Vorig jaar maakte ik op de gemeenteraad de opmerking dat de 100-dagenfuif in Waregem totaal niet
‘sexy’ is waardoor de Waregemse jeugd massaal kiest om naar Gent te trekken die avond. De jeugd wil zelf
kiezen wat ze wil en het aanbod in Gent is nu eenmaal beter aangezien Gent een studentenstad is en een
donderdagavond daar meer aanbod heeft dan een gemiddelde zaterdagnacht in een kleinere stad.
Bijkomend willen 18-jarigen al eens proeven van het uitgangsleven van een studentenstad aangezien een
groot deel van hen volgend jaar naar het hoger onderwijs trekt. Ik vernam dat de 100-dagenfuif in de Expo
slechts een paar honderd bezoekers lokte en dat vanaf 23u. de massale uitstroom naar Gent begon. Bij
enkele Waregemse jeugdcafés werd dezelfde trend waargenomen, redelijk veel volk tussen 20u. en 22.30u.
en vanaf dan ging de meeste jeugd richting Gent. Sommige Waregemse cafés voorzien zelf transport naar
Gent en terug naar Waregem. Vandaar dat ik nogmaals de suggestie doe om de 100 dagen in Waregem
anders en beter aan te pakken, namelijk een kleinere fuif te organiseren voor die paar 100 mensen die in
Waregem willen of moeten blijven maar daarnaast zelf transport te regelen van en naar Gent want het
grootste deel trekt toch naar daar. Hierdoor voldoet het aanbod van de stad aan de vraag van de
Waregemse jeugd en vult stad Waregem ook ineens de gaten die het openbaar laat. De jeugd die naar Gent
trekt, moet daar wachten om terug te keren met de eerste trein rond 6.30u. Ook de scholen kunnen hieraan
meewerken, want zij hebben de vrijdag ook liever leerlingen die enkele uren geslapen hebben in plaats van
leerlingen die heel de nacht zijn uit geweest. Goed voorbeeld: in Deinze worden al jaren bussen ingelegd
voor de 100-dagen in Gent en dit blijkt een groot succes te zijn. Stad Waregem mag misschien als
doelstelling hebben om de jeugd die avond hier te houden, als het aanbod in Gent telkens groter, beter en
aantrekkelijker lijkt, dan is dit dweilen met de kraan open en zal de Waregemse jeugd ook de komende
jaren massaal naar Gent hun 100-dagen gaan vieren.
Vraag:
-Is de stad bereid om vanaf volgend jaar een aanbod, op maat van de vraag, te bieden om de jeugd de vrije
keuze te laten om hun 100-dagen in Waregem of in Gent te laten vieren?
-Is de stad bereid om zelf busvervoer te regelen naar en van Gent zodat de jeugd veilig terug in Waregem
geraakt en zodat vele ouders niet de hele nacht wakker liggen of zelf individueel het initiatief hoeven te
nemen om ’s nachts naar Gent te rijden ?”
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat hij hetzelfde antwoord kan geven als vorig jaar. Men
vergeet soms de essentie van de 100 dagen. De 100 dagen starten op vrijdag. De festiviteiten vangen al aan
’s morgens op de Markt en daarna volgt men een alternatieve lesdag op school. Die marktactie is zeer
succesvol en wordt vervolgd met een leuke dag op school. Waar raadslid Wyckhuyse het over heeft, is de
preparty van de 100 dagen op donderdagavond. Waregem heeft trouwens niets georganiseerd in de Expo,
maar wel in het Jeugdcentrum. Het is uiteraard een vrije keuze om naar Gent te gaan. Er rijden 2 treinen
per uur op donderdagavond. Men kan even goed kiezen om in Waregem te blijven. Tal van 100-dagenetentjes gingen door in de lokale horecazaken. Wat de fuif zelf betreft, vindt de jeugdraad het belangrijk
dat de meer dan 200 blijvers goed ontvangen worden op een fuif. Dit werd geëvalueerd in de jeugdraad: “De
jeugdraad bereikt nog steeds 1/3 van de laatstejaars. De jeugdraad vindt het zeker de moeite om een
alternatief voor Gent te blijven aanbieden. Sommige leerlingen mogen of willen niet naar Gent”. De
schepen zegt dat de scholen ook geen vragende partij zijn om een bus-alternatief aan te bieden richting
Gent. Zelf vindt de schepen het ook niet de taak van het stadsbestuur om bussen in te leggen naar Gent. In
Deinze is dit ook geen stedelijk initiatief, maar een actie van Jong Vld. Die bussen komen ook maar terug
rond 05.00u – 06.00u. Er is dus geen verschil met de treinuren. De schepen vermoedt dat er dit jaar “een
Wyckhuyse” naar Gent geweest is, net zoals er vorig jaar “een Neirynck” naar Gent geweest is.
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Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 5. vraag raadslid Thea Mestdagh: heraanleg voetgangersdoorsteken
“Al weken staat in de tunnel onder het spoor Leenakkerstraat – Spijkerlaan een gevaarsbord bovenop de
waterafvoergeul, vanwege het kapotte rooster. Wie moet dat herstellen en hoe lang zou het nog duren
vooraleer er wordt ingegrepen?”
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dergelijke concrete vragen aan de technische dienst
mogen gesteld worden in plaats van in de gemeenteraad.
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat een alert raadslid, Marc Vercruysse, die
kapotte rooster gemeld heeft. Er werd een werkopdracht gemaakt. Die opdracht krijgt een
identificatienummer (hier 1338). De opdracht werd opgemaakt op 31 oktober. Er moest een nieuwe rooster
aangekocht worden. De vervanging stond gepland voor 27 februari. Door het vriesweer is dit werk niet
uitgevoerd. Ondertussen is het wellicht al opgelost. Schepen Polfliet geeft ook de tip om voortaan dergelijke
meldingen door te geven aan technischedienst@waregem.be.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 6. vraag raadslid Mario Verhellen: gerooide bomen Meersstraat
“In de gemeenteraad van februari 2016 werd door onze fractie volgende vraag aan de verantwoordelijke
schepen gesteld:
"Enkele dagen geleden stelde ik vast dat alle bomen in de Meersstraat t.h.v. het duiklokaal zijn gerooid. Dit
lijkt ons bizar aangezien de gemeenteraad nog geen kennis kon nemen, laat staan haar goedkeuring gaf aan
het herinrichtingsplan volgend op de gemeenteraadsbeslissing van 1 december ll. cfr. punt 2
omgevingsaanleg Regenboogstadion.
a. Graag verneem ik wie opdracht gaf om deze mooie grote bomen te rooien?
b. Werd hiervoor een kapvergunning aangevraagd en verkregen?
Graag klaarheid in deze door de verantwoordelijke schepen tijdens de e.k. gemeenteraad."
Uit de reactie van de verantwoordelijke schepen en de burgemeester konden we vernemen dat de aannemer
die de bomen rooide in gebreke zou worden gesteld en dat er een compensatie zou worden gevraagd. In de
media sprak de schepen van mogelijks € 2 000 per boom. We zijn vandaag 2 jaar later en hebben ondanks
mondelinge en schriftelijke vragen naar de stand van zaken geen duidelijk antwoord gekregen of er reeds
een dading is afgesloten. Het lijkt ons evident dat de stad Waregem gecompenseerd dient te worden voor
de illegale en onnodige kap van enkele oude mooie bomen in de Meersstraat.
Onze vraag luidt dan ook: welke stappen heeft het stadsbestuur tot op vandaag gezet om:
a. De hoogte van het schadebedrag te bepalen.
b. Een schadevergoeding te verkrijgen.
En welke is het resultaat?”
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat schepen Desmet indertijd ook gemeld heeft dat dit
waardevolle bomen waren. We zijn in onderhandeling gegaan met de aannemer. De waarde per boom werd
geschat op 2 200 euro. Het gaat over 5 bomen die niet mochten gerooid worden. Er is een akkoord bereikt
om 11 000 euro schadevergoeding te betalen aan de stad. Dit wordt verder afgehandeld.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, veronderstelt dat dit als dading in de volgende gemeenteraad aan bod
zal komen.
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit geen dading is. Er is een overeenkomst gemaakt dat
de schadevergoeding betaald zal worden.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 7. vraag raadslid Tom Demunter: aanleg Westerlaan
“De aanleg van de kluifrotonde in de Westerlaan roept bij heel wat gebruikers vragen op:
a. Er zijn op vandaag geen specifiek aanduidingen/zones voorzien voor fietsers. Komen deze er nog of is
het de bedoeling dat fietsers zich met het risico voor lijf en leden hun stuk weg opeisen?
b. Bij het verlaten van de kluifrotonde zowel richting Noorderlaan als Zuiderlaan rijden wagens over de
aangeduide fietszone of dienen bussen en vrachtwagens over de borduur te rijden.
Het lijkt ons aangewezen om nu in te grijpen en aanpassingen aan de weginrichting uit te voeren en niet
alles blauw-blauw te laten zoals met herinrichting van de Markt is gebeurd.
Onze vraag voor de gemeenteraad luidt dan ook: is het stadsbestuur op de hoogte van beide aangegeven
problematieken en welke maatregelen zal ze nemen?”

Gemeenteraadszitting dinsdag 06 maart 2018

38

-Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit deel uitmaakt van het dossier voor de
heraanleg van de Westerlaan en Noorderlaan en dit is een convenantgebonden dossier. Het is een
gewestweg. Dergelijke dossiers starten met de opmaak van een start- en projectnota. Zowel de startnota als
de projectnota worden voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie. Daarna worden
beide nota’s al dan niet goedgekeurd op een regionale mobiliteitscommissie.
Bij convenantgebonden dossiers dienen de partners de aanbevelingen uit de verschillende vademecums van
de Vlaamse overheid te respecteren. Zo worden er op rotondes in stedelijk gebied en zeker in een zone 30
geen aparte fietsvoorzieningen aangelegd. Daar geldt gemengd verkeer. Studies van ongevallen op rotondes
hebben aangetoond dat rotondes met gemengd verkeer veiliger zijn dan rotondes met aanliggende
fietspaden of fietssuggestiestroken. Dit principe is besproken op de gemeentelijke begeleidingscommissie
waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn en waar de start- en projectnota besproken zijn en goedgekeurd.
Maar het is inderdaad iets nieuws, zegt de schepen. Het is de eerste kluifrotonde op ons grondgebied en het
is voor fietsers nog wat zoeken naar hun plaats. We hebben dit ook gezien bij de rotonde op ’t Leeuwke. Bij
de definitieve aanleg van deze rotonde zijn de aanliggende fietssuggestiestroken verdwenen. Nu is er al
enkele jaren gemengd verkeer. In het begin was dit ook een aanpassing, maar nu is daar geen probleem
meer. Op de kluifrotonde komt er nog een randlijn tussen de bushaltes en de rijweg. Met deze randlijn zal
het voor de fietsers duidelijker zijn waar zij mogen fietsen. In de aanloop naar de kluifrotonde, in de
verdere Westerlaan komen er fietssuggestiestroken op de weg. Bij het verlaten van de kluifrotonde richting
Zuiderlaan en richting Noorderlaan komen er nog fietssuggestiestroken.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, verwijst nog naar de vraag over het uitrijden van de kluifrotonde met
wagens en zeker met bussen. We zien dat de bocht zeer moeilijk kan genomen worden als men rijdt van het
station naar het stadion, maar ook omgekeerd van het stadion naar het station. De bussen moeten op de
borduur rijden omdat ze hun bocht niet kunnen nemen. In een ver verleden hebben we dezelfde
problematiek gehad op de Markt. Het stadsbestuur is geen inrichter, maar dit kan toch gesignaleerd worden
aan het Vlaams gewest. Nu ziet men al de bandensporen op de borduren. Op termijn zullen ze kapot
gereden zijn.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men dit zal meenemen naar een volgende
werfvergadering.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de draaicirkels op de kluifrotonde voorzien zijn
voor bussen en vrachtwagens. Vrachtwagen- of buschauffeurs rijden echter soms over de boordstenen omdat
zij de bochten bewust willen afsnijden. Dit kan desnoods door obstakels op de borduren te plaatsen,
vermeden worden.
- Raadslid, de heer Tom Demunter, zegt dat, als er een vrachtwagen van de kluifrotonde naar de
Noorderlaan rijdt, hij heel de weg blokkeert. Iedereen die van de Noorderlaan richting kluifrotonde rijdt,
moet stil blijven staan. Het is daar veel te smal.
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit betekent dat de vrachtwagen zijn bocht te
kort neemt. De weg is voldoende breed aangelegd om mekaar te kruisen.
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit gemeld wordt aan de wegbeheerder.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 8. vraag raadslid Mario Verhellen: CurieuzeNeuzen
“Dat onze lucht niet altijd de beste is, dat weten we wel. Maar hoe erg is het nu eigenlijk? En wat is de
impact van het verkeer op die luchtkwaliteit? Dat wil CurieuzeNeuzen Vlaanderen, een samenwerkingsverband van de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij, het VITO, HIVA, Kariboo en de
Standaard, met de hulp van de inwoners onderzoeken. CurieuzeNeuzen Vlaanderen zal de luchtkwaliteit
meten in 20 000 straten bij 20 000 gezinnen, organisaties en scholen. Dit zal gebeuren door één maand lang
(mei) twee buisjes aan de gevels van gebouwen op te hangen en daarna de resultaten te onderzoeken. Het
is de bedoeling dat de deelnemers zelf de installatie plaatsen en daarna weer inleveren. In de buisjes wordt
de stikstofoxide (NO2) in de lucht gemeten. Volgens prof. dr. ir. Filip Meysman (UAntwerpen) die het
project leidt kan door de stikstofdioxide (NO2) te meten een goed beeld verkregen worden van de impact
van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. En op basis van deze gegevens kan dan een federaal,
regionaal en lokaal luchtkwaliteitsbeleid worden uitgetekend. In hun oproep spreekt CuriezeNeuzen ook de
scholen en organisaties aan. Aangezien de stad Waregem inrichtende macht is van een groot deel van het
lager en kunstonderwijs in onze stad, is deze oproep dan ook deels gericht aan het stadsbestuur.
Onze vraag luidt dan ook: zal het stadsbestuur ingaan op de oproep van CurieuzeNeuzen en deelnemen aan
de luchtkwaliteitsmeting van dit consortium? En zo ja, wat onze fractie alvast hoopt, met welke scholen en
instellingen?”
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat we moeten streven naar een zo goed mogelijke
luchtkwaliteit. We zullen deze actie zeker ondersteunen. Meten is weten. We zullen de burgers en zeker de
scholen motiveren om in te schrijven. Er moet individueel ingeschreven worden. Er zijn 20 000 meetpunten
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over heel Vlaanderen. Het is niet zeker dat iedereen die zich inschrijft, ook die buisjes zal krijgen. Maar hoe
meer mensen in Waregem inschrijven, hoe gefundeerder de resultaten.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, dankt de schepen en het stadsbestuur voor de medewerking aan dit
project.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 9. vraag raadslid Mario Verhellen: speelpleintje Sint-Elooisplein
“Sinds de aanleg van het Sint-Elooisplein zijn bij een streepje zon heel wat ouders en grootouders terug te
vinden op het terras van één van de twee horecazaken. Van een aantal ouders kreeg ik de suggestie om,
zoals in Het Pand het geval is, door de stad een speeltoestel te laten plaatsen in het brede voetgangersgebied. Deze vraag/suggestie lijkt ons terecht … Het zou het plein een extra cachet en invulling geven en
zal het voor kinderen nog toffer maken om met de ouders of opa en oma mee te gaan naar de Fikabar of
brasserie Barrage. Onze vraag luidt dan ook: zal het stadsbestuur een speeltoestel voorzien op het SintElooisplein ter hoogte van de 2 horecazaken/appartementsgebouwen? En wanneer zal dit speeltoestel
geplaatst worden?”
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat hij dit al eens beloofd heeft in het antwoord op een
vraag van raadslid Vandevelde in de gemeenteraad van 5 december 2017. De schepen citeert zichzelf: “We
zien echter nog mogelijkheden heel dichtbij de site kerkplein richting Wonen aan de Leie”. Als een
koffiemoment een inspraakmoment kan zijn, dan hebben de schepen en de jeugdconsulent op 25 januari
2018 met de zaakvoerder van Fikabar een inspraakmoment gehad. De groenzone voor Fikabar is de beste
zone. De groene zone aan restaurant Barrage paalt aan twee zijden aan de openbare weg. De speelruimtes
komen in april op de gemeenteraad en perceel 5 zal zijn “Wonen aan de Leie: voorstel om een
combinatietoestel klimmen en glijden voor de leeftijd van 3 tot 6 jaar met een thematisch voorstel dat
kadert binnen de aard van de site en deelgemeente Sint-Eloois-Vijve”. We zoeken dus speelwaarde op maat
van Sint-Eloois-Vijve en dit ter waarde van 10 000 euro.
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, had er ook al in november met de schepen over gesproken. Hij denkt
dat dit een goede maatregel is en pleit ervoor dat dit toestel er tegen de vakantie staat.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Vraag 10.
vraag raadslid Geert Deroose: realisatie bos achter kliniek
“In Waregem lijkt het zeer moeilijk om 1 ha groen te realiseren. Ik verwijs hierbij nogmaals naar de
lijdensweg voor de realisatie van een kleinschalige bosaanplant achter het ziekenhuis.
In maart vorig jaar sprak u nog over een bouwaanvraag. Drie maanden later (in juni vorig jaar) over een
archeologisch woononderzoek … In juni bleek daarenboven ook dat de pachtovereenkomst nog diende
opgezegd te worden. Ondertussen zijn we maart 2018!
Vandaar mijn vragen:
1. Is de pachtovereenkomst nu definitief stopgezet en zijn de gronden vrij van gebruik?
2. Wat is de stand van zaken met de bouwvergunning?
3. Op welke termijn zal men op het terrein eindelijk starten met de realisatie van dit bijkomende stuk
bosgebied?”
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat de opzeg van de pachtovereenkomst in de
gemeenteraad van 6 juni 2017 goedgekeurd werd. Dit is al bijna een jaar opgelost. Voor de poel die er moet
gegraven worden, is een omgevingsvergunning nodig. Die vergunning is aangevraagd maar moet door de
hogere overheid goedgekeurd worden. We verwachten dat die vergunning binnenkort zal toegekend worden.
Dit belet niet dat de realisatie nu al gestart wordt en die is voorzien voor volgende week.
- Raadslid, de heer Geert Deroose, dacht dat er sporen gevonden waren van archeologische toestanden
waardoor er verder onderzoek moet gebeuren.
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat dit afhangt van hoe men de aanvraag voor de
omgevingsvergunning formuleert. Als dit over een beperkte oppervlakte gaat, is het niet nodig om dit
archeologisch onderzoek te doen.
- Raadslid, de heer Geert Deroose, veronderstelt dat er een aanpassing gedaan is aan de aanvraag.
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat de aanvraag beperkt is tot de poel.
- Raadslid, de heer Geert Deroose, vraagt of het dan niet meer de bedoeling is om het plan van Leiedal te
volgen en een bosaanplant aan te vragen op één niveau.
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat er eerst een reliëfwijziging voorzien was over een
grote oppervlakte en dit is niet weerhouden.
- Raadslid, de heer Geert Deroose, vraagt waarom men niet direct beslist heeft om het zo te doen. Dan zou
er veel geld bespaard zijn aan onderzoek e.d.
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- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat er niets onderzocht werd.
- Raadslid, de heer Geert Deroose, vraagt of er dan geen archeoloog aangesteld werd.
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat wij van de dienst archeologie vernomen hebben
dat er mogelijks iets zou kunnen gevonden worden als men voor dergelijke oppervlakte een project
aanvraagt. Daarom hebben we dan geopteerd om de aanvraag te wijzigen en geen reliëfverhoging te doen.
Voor de poel is ook een omgevingsvergunning nodig, maar er is geen archeologisch onderzoek nodig.
- Raadslid, de heer Geert Deroose, zegt dat hij heel tevreden is dat de aanvraag vereenvoudigd werd
zodoende dat dit kan gerealiseerd worden.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat men blij is dat die uitvoering binnenkort zal starten. Men
vroeg zich echter af of het natte weilanden waren. Welke bomen zullen daar komen? Wat is de dichtheid van
de beplanting?
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit weer een nieuwe vraag is.
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat het een aanvulling op de vraag is.
- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat dit kadert in de boscompensatie. Agentschap
Natuur en Bos heeft een plan mee goedgekeurd, Leiedal heeft dit plan ook mee goedgekeurd. Welke bomen
er zullen komen, is bekend bij de milieudienst, maar er is een stuk droog bos en een stuk nat bos. Men heeft
met alle plaatselijke omstandigheden rekening gehouden. Dit is door specialisten uitgewerkt.
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
30.
goedkeuren verslag vorige zitting
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 06/02/18.
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, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse,
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet,
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Henri Dewitte, Bart Kindt, Martine Vandevelde: Raadsleden
Einde van de vergadering om: 20.55 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de gemeenteraad
(get) Guido De Langhe
Secretaris

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 5 april 2018

Guido De Langhe
Secretaris
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