Beknopte omschrijving gemeenteraad
dinsdag 08 mei 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, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde
Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen
Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde,
Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele: raadsleden
Guido De Langhe: algemeen directeur
Verontschuldigd/Afwezig:
Peter Desmet: schepen afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5, 29
Henri Destoop: raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5
Connie Devos: raadslid afwezig voor Vraag 3, Vraag 4, Vraag 5, 29, 30
Philip Himpe: raadslid
Koen Delie: raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5
Kathleen Ravelingien: raadslid afwezig voor Vraag 3, Vraag 4, Vraag 5, 29, 30
Nele Coussement: raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5
Tom Demunter: raadslid afwezig voor 18, 19
Nancy Vandenabeele: raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5

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 29 mei 2018 om 18.15u.
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 5 juni 2018 om 19.00u.
- Tom Demunter is nieuwe fractieleider van sp.a.
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: schepen
Henri Destoop, Philip Himpe, Koen Delie, Nele Coussement, Nancy Vandenabeele: raadsleden
2.

Psilon: buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018 om 18.30u.: goedkeuren agenda
met statutenwijziging + vaststellen mandaat vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Psilon aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De
vergadering vindt plaats op dinsdag 19 juni 2018 om 18.30u. in onthaalgebouw Horizon, Amb. Baertlaan 5 te
8500 Kortrijk en wordt georganiseerd naar aanleiding van een statutenwijziging cfr. het decreet Lokaal
Bestuur.
Het enig agendapunt luidt als volgt:
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1. Voorstel tot wijziging van de statuten
(wijzigingen art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41 en toevoeging
art. 49).
De statutenwijziging omvat wijzigingen inzake de bestuurssamenstelling conform het nieuw decreet Lokaal
Bestuur.
In de gemeenteraad van 4 november 2014 werden raadsleden Henri Destoop en Kathleen Ravelingien
aangeduid als effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van Psilon in de huidige
legislatuur.
Voor de heer Henri Destoop werden in dezelfde zitting raadsleden Jules Godefroid en Willy Benoit aangeduid
als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Voor mevrouw Kathleen Ravelingien werden in dezelfde zitting raadsleden Charka Dewaele en Bart Kindt
aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agenda met statutenwijziging en
het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid,
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse,
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck,
Geert Deroose, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde,
Thea Mestdagh, Tom Demunter
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: schepen
Henri Destoop, Philip Himpe, Koen Delie, Nele Coussement, Nancy Vandenabeele: raadsleden
3.

Psilon: algemene vergadering van 19 juni 2018 om 19.00u.: goedkeuren agenda en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering van Psilon aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt
plaats op dinsdag 19 juni 2018 om 19.00u. en behandelt volgende punten:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk
In de gemeenteraad van 4 november 2014 werden raadsleden Henri Destoop en Kathleen Ravelingien
aangeduid als effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van Psilon in de huidige
legislatuur.
Voor de heer Henri Destoop werden in dezelfde zitting raadsleden Jules Godefroid en Willy Benoit aangeduid
als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Voor mevrouw Kathleen Ravelingien werden in dezelfde zitting raadsleden Charka Dewaele en Bart Kindt
aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een
beslissing moet worden genomen en de mandaten van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid,
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse,
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck,
Geert Deroose, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde,
Thea Mestdagh, Tom Demunter
- tegen:
0
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- onthoudingen:

0

Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: schepen
Henri Destoop, Philip Himpe, Koen Delie, Nele Coussement, Nancy Vandenabeele: raadsleden
4.

WVI: algemene vergadering van 24 mei 2018 om 18.30u: goedkeuren agenda en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt
plaats op donderdag 24 mei 2018 om 18.30u. in OC Den Trap en behandelt volgende punten:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 21/12/2017
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2017
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
In de gemeenteraad van 6 mei 2014 werden dhr. Willy Benoit en dhr. Marc Vercruysse aangeduid als
respectievelijk effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle algemene
vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een
beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid,
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse,
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck,
Geert Deroose, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde,
Thea Mestdagh, Tom Demunter
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: schepen
Henri Destoop, Philip Himpe, Koen Delie, Nele Coussement, Nancy Vandenabeele: raadsleden
5.

WVI: buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2018 om 19.00u: goedkeuren agenda
met statutenwijziging + vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de Intergemeentelijke Samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt
plaats op donderdag 24 mei 2018 om 19.00u. en behandelt volgende punten:
1. Statutenwijziging
2. Mededelingen
De voorgestelde statutenwijziging betreft:
1. wijziging decreet Intergemeentelijke Samenwerking (13-05-2016), uittreding provincie
2. vervanging decreet Intergemeentelijke Samenwerking door nieuw decreet Lokaal Bestuur (22/12/2017):
bestuursorganen
3. programmawet (10/08/2015) schrapping dividenduitkering
In de gemeenteraad van 6 mei 2014 werden dhr. Willy Benoit en dhr. Marc Vercruysse aangeduid als
respectievelijk effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle algemene
vergaderingen van WVI in de huidige legislatuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agenda met statutenwijziging en
het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid,
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Bruno Lahousse,
Marc Vercruysse, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck,
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Geert Deroose, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde,
Thea Mestdagh, Tom Demunter
- tegen:
- onthoudingen:

0
0

Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: schepen
Henri Destoop, Philip Himpe, Koen Delie, Nele Coussement, Nancy Vandenabeele: raadsleden
6.

Gaselwest: algemene vergadering van 25 juni 2018:
- goedkeuren agenda
- verzoek tot verschuiven einddatum van Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 2019
- voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
- goedkeuren statutenwijzigingen
- vaststellen mandaat vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
De vergadering vindt plaats op maandag 25 juni 2018 om 11.00u. in het Businessgebouw van KSV Roeselare
en behandelt volgende punten:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, zijnde
9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 29 maart
2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring van het
evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige
zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van
activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met
naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Gaselwest in de nieuwe
werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot het
boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
In de gemeenteraad van 5 mei 2015 werden raadslid Willy Benoit als effectief vertegenwoordiger en
raadsleden Bruno Lahousse en Kathleen Ravelingien aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordigers
voor alle volgende algemene vergaderingen van Gaselwest in de huidige legislatuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- goedkeuren agenda algemene vergadering van 25 juni 2018 van Gaselwest
- goedkeuren verzoek tot verschuiven eindddatum van Gaselwest van 9 november 2019 naar 1
april 2019
- voorstellen verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
- goedkeuren statutenwijzigingen
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-

vaststellen mandaat van de vertegenwoordigers van stad Waregem.

Uitslag van de stemming:
- voor:
24 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet,
Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele,
Kathleen Ravelingien, Martine Vandevelde, Nele Coussement
- tegen:
0
- onthoudingen:
8 Mario Verhellen, Jan Balduck, Geert Deroose, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
7.

Leiedal: algemene vergadering van 29 mei 2018: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering van Leiedal aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt
plaats op dinsdag 29 mei 2018 om 17.00u. in de CUBE (Vives) te Kortrijk en behandelt volgende punten:
1. Verslag over de activiteiten en jaarrekening 2017
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik
5. Voorbereiding verlenging Leiedal (Leiedal 4.0)
6. Varia
In de gemeenteraad van 4 november 2014 werd raadslid Marc Vercruysse aangeduid als effectief
vertegenwoordiger en raadsleden Willy Benoit en Jules Godefroid als respectievelijk eerste en tweede
plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van Leiedal in de huidige legislatuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een
beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
8.

Imog: algemene vergadering van 15 mei 2018: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt
plaats op dinsdag 15 mei 2018 om 18.30u. in de bedrijfszetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264 en
behandelt volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017
3. Verslag van de commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017
5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst
8. Toelichting activiteiten 2017
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9. Mededeling
-uittreding provincie 31.12.2018
-verlenging intercommunale 09/09/2019
10. Varia
In de gemeenteraad van 4 november 2014 werden raadsleden Hilde Dewever en Jules Godefroid aangeduid
als effectieve vertegenwoordigers voor alle algemene vergaderingen van Imog in de huidige legislatuur.
Voor mevrouw Hilde Dewever werden in dezelfde zitting raadsleden Kathleen Ravelingien en Marc Vercruysse
aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Voor de heer Jules Godefroid werden in dezelfde zitting raadsleden Willy Benoit en Charka Dewaele
aangeduid als respectievelijk eerste en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een
beslissing moet worden genomen en de mandaten van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
9.

Cipal: algemene vergadering van 15 juni 2018: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordigers
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de
algemene vergadering van Cipal DV aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt
plaats op vrijdag 15 juni 2018 om 10.30u. in het seminariecomplex De Vesten te Laakdal en behandelt
volgende punten:
1.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2017
2.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31
december 2017
3.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31
december 2017
5.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6.
Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
In de gemeenteraad van 3 juni 2014 werden mevr. Maria Polfliet en dhr. Willy Benoit aangeduid als
respectievelijk effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem voor
alle algemene vergaderingen van Cipal DV in de huidige legislatuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een
beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet,
Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele,
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh,
Nancy Vandenabeele
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- tegen:
- onthoudingen:

0
2

Mario Verhellen, Tom Demunter

Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
10.
GAS: aanstellen intergemeentelijke vaststeller (IMOG)
Sedert 1 oktober 2016 zijn gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd in Waregem.
Naast politiediensten kunnen ook ambtenaren van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden
aangewezen om administratieve inbreuken, vast te stellen, binnen het raam van hun bevoegdheden.
In de gemeenteraad van 5 december 2017 werd een eerste medewerker van IMOG (Louis Simoen) aangesteld
als vaststeller GAS in het kader van afvalgerelateerde kleine vormen van overlast zoals opgenomen in de
Algemene Politieverordening van Waregem.
Gelet op de beslissing in de gemeenteraad van 7 november 2017 betreffende het inzetten van
camerabewaking voor het bestrijden van sluikstorten en zwerfvuil, wordt voorgesteld om Els Verhaest,
nieuwe medewerker van IMOG, ook aan te stellen als vaststeller GAS in het kader van afvalgerelateerde
kleine vormen van overlast zoals opgenomen in de Algemene Politieverordening van Waregem.
Betrokkene heeft de opleiding van 40 uren gevolgd en heeft het brevet van vaststeller GAS behaald (cfr. KB
van 21 december 2013).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om mevrouw Els Verhaest, medewerker van IMOG, aan te stellen
als GAS-vaststeller voor de stad Waregem van afvalgerelateerde kleine vormen van overlast zoals
opgenomen in de Algemene Politieverordening.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
11.

kennis nemen van de aanstelling van rechtswege van algemeen directeur en van financieel
directeur
Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad het organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van stadsen OCMW-secretaris goedgekeurd. Op 7 maart 2018 werd de oproeping verstuurd aan de titularissen om zich
kandidaat te stellen als algemeen directeur / adjunct-algemeendirecteur. Op 12 april 2018 heeft het
schepencollege kennis genomen van de kandidatuur van Guido De Langhe als algemeen directeur en van
Bruno De Backer als adjunct-algemeendirecteur. Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen
directeur van rechtswege aangesteld wordt 30 dagen na de oproeping, concreet betekent dit 6 april 2018.
Op 3 mei 2016 heeft de gemeenteraad de beheersovereenkomst naar aanleiding van de samenvoeging van de
financiële diensten van stad en OCMW tot een geïntegreerde financiële dienst onder leiding van één
gemeenschappelijke financieel beheerder goedgekeurd.
Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat deze persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege
aangesteld wordt als financieel directeur bij de gemeente. Dit treedt in voege 10 dagen na publicatie van
het decreet, concreet betekent dit 25 februari 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de
algemeen directeur en van de financieel directeur.
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
12.

stedelijk personeel: goedkeuren wijziging rechtspositieregeling - de maaltijdcheque (artikel
344)
De rechtspositieregeling van toepassing op het stadspersoneel met ingang van 1 januari 2009 werd
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 2 december 2008.
In Hoofdstuk VI worden de sociale voordelen, waaronder de maaltijdcheques, opgenomen.
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Sinds 1 oktober 2016 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 7,00 euro. De werknemersbijdrage
bedraagt 1,10 euro.
In zitting van het overleg- en onderhandelingscomité van 4 april 2018 werd een verhoging van de
maaltijdcheques onderhandeld, nl. een verhoging met 25 cent vanaf 1 juli 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eerste alinea van artikel 344 van de rechtspositieregeling als
volgt te wijzigen: "Het vast benoemde personeelslid, het op proef benoemde personeelslid en het
contractueel personeelslid heeft recht op elektronische maaltijdcheques. Vanaf 01/07/2018 bedraagt de
waarde van één maaltijdcheque 7,25 euro. De werknemersbijdrage bedraagt 1,10 euro."
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
13.
vaststellen van de salarisschaal van adjunct-algemeendirecteur
In de gemeenteraad van 6 maart 2018 werd het organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van
stads- en OCMW-secretaris (punt 7) goedgekeurd.
Bij deze ambtelijke integratie wordt in overgangsfase voorzien in een functie van adjunct-algemeendirecteur
in het organogram van de stad voor de secretaris die geen algemeen directeur wordt.
In het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2018 werd de kandidatuur voor de functie van
adjunct-algemeendirecteur door de heer Bruno De Backer, OCMW-secretaris, tijdig en ontvankelijk
verklaard. De heer Bruno De Backer zal bijgevolg voorgedragen worden aan de gemeenteraad om benoemd
te worden tot adjunct-algemeendirecteur van stad Waregem.
Conform artikel 586 van het decreet Lokaal Bestuur stelt de gemeenteraad de salarisschaal van de adjunctalgemeendirecteur vast. Deze salarisschaal moet lager blijven dan de salarisschaal die voor de algemeen
directeur is vastgesteld maar met behoud van de salarisschaal die hij kreeg als OCMW-secretaris.
Er wordt voorgesteld de salarisschaal van adjunct-algemeendirecteur vast te stellen op 90% van de
salarisschaal van algemeen directeur. Dit voorstel werd besproken op de vergadering van het overleg- en
onderhandelingscomité van 4 april 2018 waarbij er een protocol van akkoord werd afgesloten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vaststelling van de salarisschaal van adjunctalgemeendirecteur op 90% van de salarisschaal van algemeen directeur goed te keuren.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
14.

nieuw decreet Deeltijds Kunstonderwijs: vastleggen opleidingsstructuur en maximumcapaciteit
in de verschillende domeinen in de Stedelijke Kunstacademie
Op 28 februari keurde het Vlaams Parlement het Decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs goed.
Binnenkort volgt het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de
personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het Deeltijds Kunstonderwijs
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(Organisatiebesluit betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs). Deze nieuwe wetgeving vervangt de
bestaande wetgeving betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs met ingang van 1 september 2018.
Het decreet en het organisatiebesluit bepalen dat de gemeenteraad de opleidingsstructuur en de
maximumcapaciteit van het Deeltijds Kunstonderwijs in de Stedelijke Kunstacademie vast moet leggen. De
opleidingsstructuur bepaalt hoe de opleiding er per domein, per studierichting en per optie uitziet en welke
vakken gevolgd moeten of kunnen worden. De maximumcapaciteit bepaalt hoeveel leerlingen er maximaal
per klas of per lesuur toegelaten kunnen worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om – in afwachting van én onder voorbehoud van goedkeuring van het
Organisatiebesluit betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs – de opleidingsstructuur en maximumcapaciteit
vast te leggen. Zonder deze vastlegging (onder voorbehoud) door de gemeenteraad kan de Stedelijke
Kunstacademie het aanbod voor volgend schooljaar noch communiceren noch de uurroosters uitwerken noch
leerlingen inschrijven. Wachten op het definitieve organisatiebesluit brengt de praktische organisatie van
het Deeltijds Kunstonderwijs in de regio Waregem in het gedrang.
De opleidingsstructuur en de maximumcapaciteit werden bepaald op basis van de (reeds gekende) wettelijke
bepalingen en na overleg met
1. de culturele actoren (o.a. de cultuurdienst, de bibliotheek, BePart, stadsarchief, externe zaken) op 22
januari 2018
2. met de interne werkgroep nieuw decreet (met naast directieteam ook vertegenwoordigers van
leerkrachten en administratie) op 12 maart 2018 en
3. met de vakbonden op donderdag 29 maart 2018 (protocol van akkoord).
Alle leerkrachten Muziek, Woordkunst-Drama, Dans en Beeldende & Audiovisuele Kunsten werden betrokken
bij het samenstellen van de opleidingsstructuur en het bepalen van de maximum-capaciteit tijdens
individuele gesprekken en tijdens vakgroepoverleg. Bij het bepalen van de opleidingsstructuur was de
belangrijkste bekommernis om enerzijds alle vast benoemde leerkrachten opnieuw uren te kunnen geven en
anderzijds voldoende vernieuwing in het aanbod te brengen om nieuwe en bestaande leerlingen te blijven
overtuigen van de meerwaarde van het Deeltijds Kunstonderwijs.
Door het huidige ruime aanbod van onze Stedelijke Kunstacademie volgen de nieuwe opleidingsstructuur en
de nieuwe maximumcapaciteit in grote lijnen de structuur en de groeperingsnormen uit de oude DKOwetgeving, mits enkele inhoudelijke aanpassingen en enkele nieuw aan te vragen en in te richten opties en
vakken. Hoewel flink wat namen van opties en vakken veranderen, blijft de inhoudelijke vertaling gelijk aan
deze uit de oude DKO-wetgeving.
De belangrijkste vernieuwingen binnen de nieuwe opleidingsstructuur zijn de volgende nieuwe opties:
 Binnen het domein Muziek:
o Optie Muziekinitiatie – eerste graad
o Optie Oude Muziek – derde graad
o Optie Musical/muziektheater – derde graad
o Studierichting vertolkend muzikant: optie Oude Muziek – vierde graad
o Studierichting vertolkend muzikant: optie Musical/muziektheater – vierde graad
o Studierichting creërend muzikant: optie Jazz-Pop-Rock – vierde graad
o Studierichting creërend muzikant: optie Musical/muziektheater – vierde graad
o Studierichting creërend muzikant: optie Oude Muziek – vierde graad
o Specialisatiegraad (kortlopende studierichting)
o Muziekinstrumenten: cluster Oude Muziek
 Binnen het domein Woordkunst-Drama
o Optie Woordkunst-Drama – eerste graad
o Optie Woordkunst-Drama – derde graad
o Studierichting creërend acteur: optie Theatermaker – vierde graad
o Studierichting creërend acteur: optie Cabaret & comedy – vierde graad
o Studierichting creërend acteur: optie Kleinkunst – vierde graad
o Studierichting theaterregisseur: optie regie – vierde graad
o Woordkunst- en dramacultuur (kortlopende studierichting): optie Recensent
o Schrijver (kortlopende studierichting): optie Schrijver
o Specialisatiegraad (kortlopende studierichting)
 Binnen het domein Dans:
o Specialisatiegraad (kortlopende studierichting)
 Binnen het domein Beeldende & Audiovisuele Kunsten
o Optie Audiovisueel atelier – tweede graad
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o
o
o
o

Optie Audiovisueel atelier – derde graad
Optie Digitaal beeldatelier – derde graad
Optie Initiatieatelier – derde graad
Studierichting ontwerper: cluster met o.a. scenografie – vierde graad

Andere belangrijke vernieuwingen die hun weerslag vinden in de nieuwe opleidingsstructuur is dat kinderen
alle domeinen kunnen volgen vanaf 6 jaar. Vroeger was dat voor Muziek en Woordkunst-Drama pas vanaf 8
jaar. Het onderwijsaanbod wordt daarom in die zin ook aangepast in de Stedelijke Kunstacademie. Nieuw is
eveneens de keuzemogelijkheid die leerlingen krijgen om zelf hun lessenrooster samen te stellen, conform
de wettelijke bepalingen en binnen de door de gemeenteraad goed te keuren opleidingsstructuur. Het
nieuwe decreet maakt het daarom écht mogelijk om op maat van de leerlingen te werken, zonder daarbij in
te moeten boeten op de kwaliteit van de lessen.
Als bijlage het detailvoorstel van de opleidingsstructuur en de maximumcapaciteit voor de domeinen Muziek,
Woordkunst-Drama, Dans en Beeldende & Audiovisuele Kunsten en dat op het niveau van studierichting,
optie en vak.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd
1. de opleidingsstructuur voor de domeinen Muziek, Woordkunst-Drama, Dans en Beeldende &
Audiovisuele Kunsten op het niveau van studierichting, optie en vak én
2. de maximumcapaciteit voor de domeinen Muziek, Woordkunst-Drama, Dans en Beeldende &
Audiovisuele Kunsten op het niveau van studierichting, optie en vak
zoals in bijlage vast te leggen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
15.
kennis nemen verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking dienstjaar 2017
Elke fractie ontvangt een forfaitaire vergoeding van 250,00 euro per raadslid en per jaar als tussenkomst in
de algemene kosten voor de werking van de fractie. Voor de fractieleider wordt dit bedrag verdubbeld. Op
het einde van elk jaar verantwoordt de fractie in een nota de aangevraagde toelage. De bewijsstukken
kunnen worden opgevraagd bij de fractie.
In bijlage de fracties die een nota hebben ingediend.
Stedelijke toelage
€ 250,00 per raadslid (fractiewerking
1) + € 500,00 per
2017
fractieleider
Fractie
Toelage
Aantal raadsleden
Verantwoord bedrag
Toelage
fractie2017
voor 2017
fractiewerking 2016
werking 2017
CD&V
5 750,00 €
22,00
9 027,54 €
5 750,00 €
Sp.a
750,00 €
2,00
800,00 €
750,00 €
Open VLD
750,00 €
2,00
1 354,20 €
750,00 €
N-VA
1 500,00 €
5,00
1 842,99 €
1 500,00 €
Groen!
500,00 €
1,00
697,84 €
500,00 €
Budgetten zijn voorzien op de budgetsleutel 2018/6494100/IW/0100 Fractietoelage politieke
partijen/Politieke organen
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de verdeling stedelijke toelage voor
fractiewerking 2017.
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Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
16.

onroerende goederen: goedkeuren verkoop perceel grond thv de Courtensstraat, 8791
Waregem
Voor de installatie van een gascabine wenst Eandis-Gaselwest een deel van een strook grond gelegen thv het
kruispunt Spijkerlaan-Courtensstraat en eigendom van de stad aan te kopen.
Kadastrale gegevens: Waregem 4de afdeling, sectie B, deel van nr 362/02
Metingsplan: aangeduid als lot 1 op het metingsplan van 28/08/2017, opgemaakt door Metae bvba,
Houtemstraat 2D, 9860 Oosterzele met dossiernr E/30026969/17.07.24.
Oppervlakte: 22,35 m²
Prijs: 145,41 €/m², hetzij 3 250 € in totaal, te vermeerderen met alle kosten verbonden aan deze verkoop.
Rekening houdend met de grootte, ligging en configuratie van het perceel kan dit enkel te koop worden
aangeboden aan Eandis-Gaselwest.
De verkoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer bepaald voor de installatie van een gascabine.
De verkoop gebeurt onder de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakte, opgemaakt door notaris
Bénédicte Strobbe, Jan Bouckaertstraat 22, 8790 Waregem.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoop van de strook grond thv het kruispunt Spijkerlaan–
Courtensstraat aan Eandis-Gaselwest goed te keuren.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
17.

onroerende goederen: goedkeuren gratis grondoverdracht thv Roger Vansteenbruggestraat verkaveling Armand De Rorestraat, 8790 Waregem
Overeenkomstig het verkavelingscontract en de verkavelingsvergunning van 3 maart 2005 wensen Roba Invest
& Partners nv, Verco Invest nv en Bouwwerken Taelman nv over te gaan tot de kosteloze grondoverdracht
van de volgende gronden gelegen nabij de Roger Vansteenbruggestraat – verkaveling Armand De Rorestraat.
Nieuw
Metingsplan dd. 07/02/2018,
Kadastrale gegevens
gereserveerd
opgemaakt door landmeter
ste
Waregem 1
Bestemming
Opp.
perceelsRoger (Kris) Taelman,
afdeling, sectie C
identificatienr
Kruishoutem
Nr 351G4 en deel van
351Y5P0000
Wegenis
Lot A
1 169,90 m²
nr 351C4
Deel van nr 351C4
351X5P0000
Groenzone
Lot B
45,50 m²
De grondoverdracht gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de inlijving in de
openbare wegenis en publieke groenzone.
De grondoverdracht gebeurt conform de voorwaarden zoals omschreven in het ontwerp van akte, opgemaakt
door notaris Van Den Weghe, Staatsbaan 20, 9870 Zulte.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzone thv
de Roger Vansteenbruggestraat – verkaveling Armand De Rorestraat goed te keuren.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
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Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
- onthoudingen:

0
0

Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
18.
onroerende goederen: goedkeuren verkoop gronden nabij Regenboogstadion, loten A en C
In zitting van de gemeenteraad van 2 mei 2017 werden de overeenkomsten tot verkoop en/of vestigen van
een recht van opstal voor de ontwikkeling van de site Regenboogstadion en de hieraan verbonden
voorwaarden goedgekeurd. Het betreft de ontwikkeling van:
- Lot A – realisatie commerciële ruimte
- Lot B – realisatie woongelegenheden en hotel
- Lot C – realisatie parkeergebouw
Voor de realisatie van de loten A en C dienen de gronden als volgt te worden verkocht aan I-Land bvba
(optredend voor Ion Holding bvba) – Alheembouw nv – Steenoven nv:
Kadastrale gegevens
Nieuw
Metingsplan van
Opp.
Prijs
1ste afd, sectie C
perceelsidentificatienr.
Patrick Delesie
dd. 26/01/2018
Deel van nr 1371H + deel
1371 L P0000
Lot A (commerciële
1 901 m²
572 201,00 €
openbaar domein
ruimte)
dd. 01/02/2018
Deel van nr 1350C
1350 E P0000
2 790 m²
697 500,00 €
Lot C (parkeergebouw)
Voorwaarden:
- De bouwwerken worden binnen de decretale vervaltermijn van 2 jaar na de verkregen
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd;
- Een waarborg van 5% wordt gevestigd op de totale verkoopwaarde van het ganse project. De
waarborg wordt vrijgegeven na uitvoering (eventueel per projectonderdeel);
- Het openbaar domein van het stadsbestuur blijft beschikbaar tot aan de effectieve start van de
werken.
Op het deel van lot A (met een oppervlakte van ± 316 m² en zoals aangeduid op het metingsplan van 26
januari 2018 van Patrick Delesie) wordt na de realisatie van het project een eeuwigdurend publiek recht van
doorgang gevestigd om de doorwaadbaarheid van de site te waarborgen.
De verkoop gebeurt conform de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakten, opgemaakt door de
notariskantoren Strobbe en Desimpel – Van Eeckhout.
Het recht van opstal voor het lot B, bestemd voor de realisatie van de woongelegenheden en een hotel,
wordt in een volgende zitting van de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoop van de loten A (commerciële ruimte) en C
(parkeergebouw) voor de realisatie van het project site Regenboogstadion goed te keuren.
Uitslag van de stemming:
- voor:
29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet,
Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele,
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh, Nancy Vandenabeele
- tegen:
1 Mario Verhellen
- onthoudingen:
1 Inge Vandevelde
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe, Tom Demunter: raadsleden
19.

onroerende goederen: goedkeuren aankoop stroken grond nabij de Grote Heerweg, 8791
Waregem voor de aanleg van een fietspad
Voor de aanleg van een fietspad langs de Grote Heerweg te 8791 Waregem wenst de stad de volgende
stroken grond aan te kopen:
Kadastrale
Gereserveerd
Metingsplan van
Prijs
Opp.
Eigenaar
gegevens
perceelsidenJan Lobeau
10€/m²
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Waregem 4de afd.,
sectie A

tificatienr

dd. 22/12/2017

Deel van nr 441k2

455 A P0000

Lot 1

1 048 m²

Deel van nr 356L

455 B P0000

Lot 2

1 112 m²

Consoorten Van Den
Broucke
Joseph Sierens

10 480 €
11 120 €

Voor het perceel met nr 441K2 (lot 1) is er momenteel een pachtovereenkomst met de heer Wauter Bohez,
Muizelstraat 73, 8531 Hulste en voor het perceel met nr 356L (lot 2) is er een pachtovereenkomst met de
heer Walter Lambrecht, Munkenhofdreef 4, 8792 Waregem.
Het gebruik wordt stopgezet mits betaling van een vergoeding van 0,85 euro/m², hetzij 890,80 euro voor
lot 1 en 945,20 euro voor lot 2.
De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de aanleg van een fietspad.
De aankoop geschiedt mits de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakten, opgemaakt door notaris
Taelman, Harpstraat 17, 8540 Deerlijk.
Nr raming

Dienst

2018000011 PAT

Investeringsenveloppe

Budgetcode

Toelichting

IE13overig beleid

2200000/OM/0200

aankoop grond Grote Heerweg (fietspad)

Bedrag
€ 23 436,00

Omgeving

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van de gronden nabij de Grote Heerweg en het
stopzetten van de pachtovereenkomsten (voor lot 1 en lot 2) goed te keuren.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe, Tom Demunter: raadsleden
20.
nutsleidingen: goedkeuren ontwerp plaatsen + aanpassen zebrapadverlichting diverse straten
Eandis heeft een offerte opgemaakt voor het plaatsen van zebrapadverlichting+aanpassen bestaande
verlichting op diverse plaatsen
 Plaatsen zebrapadverlichting +aanpassen bestaande verlichting oversteekplaatsen op diverse plaatsen.
Plaatsen zebrapadverlichting aan:
*Nokerseweg (2 stuks)
*Toekomststraat (1 stuk)
*Zeswegenstraat (1 stuk)
*Aloise Biebuyckstraat (2 stuks)
Aanpassen bestaande verlichting
*Liebaardstraat (plaatsen armatuur op gevel) (1 stuk)
*Jozef Duthoystraat (1stuk)
*Molenstraat (1 stuk)
*Koning Albertstraat (1 stuk)
*Zeswegenstraat (1stuk)
Kostprijs: € 12.423,76 exclusief btw .
Nr raming

Dienst

Investeringsenveloppe

Budgetcode

Toelichting

2018160045

TWW

IE13overig beleid

2250007/OM/0200

verlichting voetgangersoversteken

Bedrag
€ 15 032,75

Omgeving

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de offerte van Eandis goed te keuren voor de som van €
12.423,76 exclusief btw.
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Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
21.
goedkeuren addendum ikv studieopdracht 'Gedwongen Verplaatsen collector Zuiderlaan'
Op 14 december 2012 werd de Multilaterale Overeenkomst Studiebureaus afgesloten tussen Aquafin en
Ontwerper Sweco.
In het kader van het verplaatsen van de collector van Aquafin werd hierbij aansluitend een overeenkomst
afgesloten tussen Aquafin en de ontwerper Sweco aangaande de studieopdracht ‘A5152006 Waregem,
gedwongen verplaatsen collector’.
De werken worden geraamd op:
Stad
Aquafin
Deel 1.1

Verplaatsen collector

€ 446.242,95

Deel 1.2

Aandeel Waregem

€

445.604,65

Deel 2.1

Zuiderlaan tss bestaande rotonde en Meerstraat

€

362.686,13

€ 120.895,38

€ 808.290,78

€ 567.138,33

Totaal (bedragen exclusief btw) € 1.375.429,11
Voor de omlegging van de RWA-leiding van de stad en het herstel van de bovenbouw moet een addendum
opgemaakt worden.
Voor het verplaatsen van collector Aquafin ,omlegging RWA-leiding (aandeel Stad), wegeniswerken
Zuiderlaan tss bestaande rotonde en Meersstraat, dient het studiebureau Sweco per addendum te worden
aangesteld.
Raming ereloon 6.02% op 1.375.429,11 of € 82.800,83, exclusief btw (addendum in bijlage).
De nodige kredieten voor het ereloon (€ 82.800,83 exclusief btw) zullen nog moeten voorzien worden op de
eerstvolgende begrotingswijziging .
De nodige kredieten voor de uitvoering van de werken (€ 1.375.429,11 exclusief btw )dienen nog voorzien te
worden op de meerjarenplanning.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd :

de goedkeuring van het addendum op de Multilaterale Overeenkomst Studiebureaus, afgesloten
tussen Aquafin en ontwerper Sweco.

Het voorzien van de kredieten voor het ereloon op de eerstvolgende begrotingswijziging

Het voorzien van de kredieten voor de uitvoering van de werken op de meerjarenplanning
Uitslag van de stemming:
- voor:
29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt,
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet,
Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele,
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Martine Vandevelde,
Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh, Nancy Vandenabeele
- tegen:
2 Mario Verhellen, Tom Demunter
- onthoudingen:
1 Inge Vandevelde
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
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22.

goedkeuren overeenkomst studieopdracht Rotonde Meersstraat, Plein, Meersstraat en
Zuiderlaan voorbij rotonde Meersstraat
Op 01 februari 2018 werd de Multilaterale Overeenkomst Studiebureaus afgesloten tussen Aquafin en
Ontwerper Sweco.
In het kader van de MOBER voor de ontwikkeling van de site rond het regenboogstadion dient de Zuiderlaan
en een gedeelte van Parking Expo heringericht met een kluifrotonde. De aansluitingen van de links en rechts
gelegen sites van de zuiderlaan dienen tevens meegenomen in de herinrichting van de Zuiderlaan. Voor de
éénheid van het geheel als stadspoort is het aangewezen om de openbare ruimte voor het regenboogstadion
en rond de nieuw op te richten gebouwen van ION mee te nemen in de ontwerpopdracht.
De werken worden geraamd op:
Stad
Deel 2.2

Rotonde Meersstraat
de

fase uit te voeren)

€

219.960,00

€

917.703,00

Deel 2.3

Plein (in 2

Deel 2.4

Meersstraat

€

65.883,00

Deel 2.5

Zuiderlaan voorbij rotonde Meerstraat

€

68.636,00

Totaal exclusief btw € 1.272.182,00
Voor de bovenbouw (rotonde Meersstraat, Plein, Meersstraat en Zuiderlaan voorbij rotonde Meersstraat ) is
het tevens aangewezen om de ontwerpopdracht op te starten via het nieuwe MLO-contract via Rio-act te
gunnen aan Sweco. (contract in bijlage).
Ereloonkost geraamd :€ 6.45% op € 1.272.182,00 of € 82.055,74, exclusief btw.
De nodige kredieten voor het ereloon( € 82.055,74, exclusief btw)hiervoor zullen nog moeten voorzien
worden op de eerstvolgende begrotingswijziging.
De nodige kredieten voor de uitvoering van de werken (€ 1.272.182.00 exclusief btw) dienen nog voorzien te
worden op de meerjarenplanning.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd :

De goedkeuring van de overeenkomst binnen de nieuwe Multilaterale Overeenkomst
Studiebureaus afgesloten tussen Aquafin en ontwerper Sweco

Het voorzien van de kredieten voor het ereloon op de eerstvolgende begrotingswijziging

Het voorzien van de kredieten voor de uitvoering van de werken op de meerjarenplanning.
Uitslag van de stemming:
- voor:
31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Thea Mestdagh,
Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
1 Inge Vandevelde
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
23.

brandweerkazerne, ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen
plaatsingsprocedure
De bedoeling is om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen die centraler ligt op het grondgebied
Waregem. Door de vorming van de brandweerzone is het de bedoeling dat de dienstverlening zo vlot
mogelijk verloopt. Dit kan dus resulteren dat een brand in Beveren-Leie moet geblust worden door de
brandweermannen van Harelbeke. Op deze manier kunnen we de huidige 2 brandweerposten (Weverstraat
en Liebaardstraat) onderbrengen in de nieuwe brandweerkazerne zonder enige problemen te krijgen over de
mogelijke snelheid van interventies voor Waregem en zijn deelgemeenten.
De opdracht van de ontwerper bestaat er dan ook in om een brandweerkazerne te ontwerpen met de nodige
voorzieningen en ruimte (garage, kleedkamers, leslokaal, lokaal zonale werking,… ), die in overleg met de
brandweerzone Fluvia noodzakelijk zijn.
Raming: 260 000,00 euro incl. BTW
Voorstel plaatsingsprocedure: openbare procedure (offerte-aanvraag)
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Nr raming
Dienst
2018000014 GEB

Investeringsenveloppe
Budgetcode
IE12overig beleid Interne 2610007/IW/0410
Werking
Bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging

Toelichting
aanstellen ontwerper brandweerkazerne

Bedrag
€ 150 000,00
€ 110 000,00

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor het aanstellen van een
ontwerper voor de nieuwe brandweerkazerne, de plaatsingsprocedure vast te stellen, en hiervoor
bijkomende kredieten te voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
24.
polyvalent gebouw Desselgem: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure
Architect Luc De Meulemeester werd destijds aangesteld voor de nieuwbouw van een polyvalent gebouw in
Desselgem. Na verschillende overlegmomenten met diverse betrokken partijen, heeft hij een ontwerp
opgemaakt voor deze opdracht. De werken worden opgedeeld in volgende drie loten:
Lot 1/Ruwbouw
Dit lot omvat het bouwen van een polyvalente zaal. De zaal bestaat uit een betonconstructie van kolommen,
wanden en plat dak. Binnenmuren zijn in betonsteen opgetrokken en worden niet gepleisterd. Binnenin is er
naast de zaal ook een regiekamer, keuken, repetitielokaal, sanitair en bergingen voorzien.
Vooraan het terrein dient er een woning van het type halfopen te worden gesloopt en de vrijgekomen
deelgevel dient te worden afgewerkt met een paramentsteen. De buitenaanleg is eveneens inbegrepen in
deze opdracht.
Raming: 516 407,46 euro excl. BTW
Lot 2/Sanitair-cv-HVAC
Dit lot bevat het leveren en plaatsen van een gesloten ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Er is een
gescheiden ventilatiesysteem tussen de zaal en de kleinere ruimtes voorzien. De grote zaal wordt verwarmd
met warme lucht via het ventilatiesysteem, de andere ruimtes met radiatoren. Ook het leveren en plaatsen
van alle sanitaire toestellen met alle toebehoren en de nodige aansluitleidingen zijn in dit lot inbegrepen.
Raming: 86 675,00 euro excl. BTW
Lot 3/Elektriciteit
Dit lot omvat alle nodige elektriciteitswerken, alsook de nodige datakabels en -netwerk.
Er wordt niet gekozen voor een gebouwbeheerssysteem, maar wel voor heel veel lichtpunten die via een
bewegingsmelder worden aangestuurd en voor LED armaturen.
In de polyvalente zaal is er een basisuitrusting en worden er genoeg voorzieningen geplaatst om door de
gebruikers zelf de nodige lichten te kunnen hangen.
Raming: 37 350,00 euro excl. BTW
Totale raming: 640 432,46 euro excl. BTW
Voorstel plaatsingsprocedure: openbare procedure per lot
Nr raming

Dienst

2018170132 GEB

Investeringsenveloppe

Budgetcode

Toelichting

IE15overig beleid Vrije

2210007/VT/0750

polyvalent jeugdgebouw Desselgem

Bedrag
€ 775 500,00

Tijd

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor het polyvalent gebouw in
Desselgem, en de plaatsingsprocedure vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
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Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
- onthoudingen:

0
0

Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
25.
stedelijke gebouwen, akoestiek: goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure
Op onderstaande locaties zijn er problemen met de akoestiek in bepaalde lokalen:
- Stedelijke basisschool St-Eloois-Vijve: overdekte speelplaats + zorgklas kleuter
- Stadhuis: personeelslokaal + opleidingslokaal
- Academie: slagwerkklas
- Harmonie / OLC St-Eloois-Vijve
We stellen voor om één prijsvraag te organiseren voor het leveren van akoestische panelen in de school en
het stadhuis en voor het leveren en plaatsen in de academie en de harmonie.
Raming: 21 000,00 euro excl. BTW
Voorstel plaatsingsprocedure: bestelbonprocedure
Nr raming

Dienst

2018000048 GEB

Investeringsenveloppe

Budgetcode

IE12overig beleid Interne 2300000/IW/0119

Toelichting
aankoop akoestische panelen

Bedrag
€ 25 500,00

Werking

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp goed te keuren voor het verbeteren van de
akoestiek in diverse stedelijke gebouwen en de plaatsingsprocedure vast te stellen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
26.

Stedelijke werkplaats, inrichten kleedkamer: goedkeuren ontwerp + vaststellen
plaatsingsprocedure
Op vandaag zitten er nog een deel personeelsleden met lockers in de loodsen, maar door de
verbouwingswerken is het de bedoeling om iedereen onder te brengen in de 2 kleedkamers die er nu zijn. In
totaal hebben we een 90 lockers nodig waarbij dan ook een systeem wordt voorzien voor de propere was op
een goeie manier te verdelen. Deze verdeling zou gebeuren via afzonderlijke kleine vakjes in dezelfde
materie zoals de lockers. In kleedkamer 1 zijn op vandaag al 40 lockers aanwezig waardoor we nu nog enkel
kleedkamer 2 moeten uitrusten. De bedoeling is om kant en klare standaard lockers aan te kopen die
beschikbaar zijn op de markt en die dezelfde eigenschappen hebben als de lockers uit kleedkamer 1 waarvan
men op vandaag tevreden zijn. In de nieuwe kleedkamer komt eveneens het systeem voor de propere was.
Totale raming: 15 000,00 euro incl. BTW
Voorstel plaatsingsprocedure: bestelbonprocedure
Nr raming

Dienst

2018150026 GEB

Investeringsenveloppe

Budgetcode

Toelichting

IE12overig beleid Interne 2210007/IW/0119

stedelijke werkplaats, inrichting

Werking

kleedkamer

Bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp voor het inrichten van de kleedkamer op de
stedelijke werkplaats goed te keuren, en de plaatsingsprocedure vast te stellen, en hiervoor de nodige
kredieten te voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
27.

EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem: algemene vergadering op 29 mei 2018: goedkeuren
agenda
Gelet op de statuten van EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 juli
2016 wordt de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring
voorgelegd. De vergadering vindt plaats op dinsdag 29 mei 2018 om 19.30u. in de cafetaria van OC
Eikenhove.
De agenda is als volgt:
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering
2. Goedkeuren rekening 2017
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een
beslissing moet worden genomen.
Uitslag van de stemming:
- voor:
32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet,
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen,
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos,
Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse, Koen Delie,
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
0
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
28.
vragen
Er werden 5 vragen ingediend op het secretariaat.

Vraag 1. vraag raadslid Inge Vandevelde: aanplant bomen valleimozaïk, natuur- en groenontwikkeling
met visie is zoek in Waregem
Met de ‘Groene Plekjes’-vouwkaart probeert u, stadsbestuur, de inwoner te doen geloven dat het best wel
meevalt met beton in onze stad. Welnu, wij stellen vast dat alle groen dat aan bod komt, van oudsher
‘bestaand groen’ is: het Karmelbos, het Schoondal(speel)bos, de Zavelputten, zelfs het opengesteld
pastorieparkje in Vijve. We vinden op het kaartje grote groenzones terug die niet of nauwelijks publiek
toegankelijk zijn, zoals de hippodroomsite, het golfterrein en enkele grotere privétuinen. Dus zeggen
(Kristof Chanterie, HN 12 april) dat het grootste deel van de stad groen is, is absoluut onwaar als je binnen
de huidige lijnen van het kleinstedelijk gebied blijft. Ik zie vooral veel grijs. In het verleden was het al één
en al ‘bouwen’ dat telde in Waregem en van de deelgemeenten is het kleinstedelijk Sint-Eloois-Vijve
intussen zo goed als mee volgebouwd. Een stenen getuige dus. De omgeving van de Lourdesgrot zal er ook
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nog es moeten aan ‘geloven’? Gelukkig zijn er best nog wat landelijke wegen, met weilanden en akkers
omheen, te weten dat we jarenlang hard hebben moeten vechten om het agrarisch deel op de
Kauwenhoek/Waterhoek authenthiek te kunnen behouden. Dit groene én onderhoudsarme gebied is een
verademing en razend populair bij wandelaar, jogger en fietser. We mogen de N382 als ‘fluisterbuffer’
dankbaar zijn. Voor nieuwe groene ontwikkeling in Waregem is het dus zoeken als naar een speld in een
hooiberg. Want ja, de aankomende ‘RUPS’ zijn duidelijk gericht op ‘betonnisering: de Blauwpoort, het
woontorenproject Regenboogstadion, de kantoorcomplexen op de Biest, en het (nog snel) aansnijden van
enkele woonuitbreidingsgebieden. De Zuiderpromenade kan je bezwaarlijk groen noemen, een gemiste kans!
En van een bos gesproken? Ik zie het in elk geval nog niet.
ONZE VRAGEN:
1 - Waarom werd het stadsrandsbos (Leievallei) niet mee opgenomen als deelRUP in het lopende PRUP
Afbakening Kleinstedelijk Gebied Waregem?
2 - Zal de stad de schadevergoeding van 11.000 euro, die Willy Naessens moet betalen omdat hij in 2015 in
de Meersstraat vijf bomen kapte zonder toestemming, opnieuw investeren in nieuwe bomen? En zo ja, waar
komen die dan?
3 - De stad organiseert studies en infodagen waar bouwpromotoren en projectontwikkelaars beter van
worden. Wij vragen ons af wanneer er ook eens met milieuconsulenten en natuurspecialisten aan tafel wordt
gezeten voor een echte visie op natuur- en groenontwikkeling in onze stad.
4 - Wanneer komt er nog eens een groot openbaar park bij in Waregem en in de deelgemeenten? Er is
bijvoorbeeld nog plaats op het Gaverke, site Fabriekstraat, of in Vijve ten zuiden van de Grot. De meest
duurzame natuurontwikkeling is die van het behoud en beschermen van grote open ruimtes, zoals het
Blauwpoortgebied. Op de Blauwpoort is er plaats voor landbouw en kleine tuinbouw én voor
natuurontwikkeling gecombineerd met zachte recreatie: een ecologische groene long, verbonden met de
Gaverbeekvallei. We stellen vast dat u, stadsbestuur, dit na jaren nog steeds niet begrepen heeft.
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
Vraag 2. vraag raadslid Inge Vandevelde: zwerfvuilopruim
In de raad van juli 2017 kaartte N-VA-raadslid Geert Deroose het probleem van het zwerfvuil aan. Uit het
antwoord van de burgemeester hebben we onthouden dat er 250 000 euro uitgetrokken werd voor het
project Nette Stad (of Nette Regio?). Daarnaast liet men dan weten dat de handhaving (de GAS-boetes dus,
zo nemen we aan) de taak is van de politie. We zijn nu bijna een jaar verder…
ONZE VRAGEN:
1 - Kunnen we horen waarin die 250 000 euro werd/wordt besteed? Want het gaat hier toch om een grote
smak geld.
2 - Hoeveel GAS-boetes werden hiervoor al uitgeschreven? En over hoeveel geld spreken we dan?
3 - Zijn er onder de sluikstorters ook recidivisten? En hoe wordt hiermee omgegaan?
Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: raadslid
Vraag 3. vraag raadslid Inge Vandevelde: klimaatcaravan
In kader van het Burgemeesterconvenant werd onlangs de Klimaatcaravan gelanceerd (link). Het is een
mobiel infopunt met als doel de inwoners in te lichten over energiezuinig (ver)bouwen en wonen. Op deze
manier wordt gestreefd naar een verminderde CO 2-uitstoot. We stellen voor om de Klimaatcaravan ook naar
Waregem te halen. Wil de burgermeester aan zijn diensten de opdracht geven om dit leerrijke initiatief 4
keer te boeken - telkens in een andere deelgemeente dus.
Afwezigheden bij dit punt: Connie Devos, Philip Himpe, Kathleen Ravelingien: raadsleden
Vraag 4. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: aanvraag tot uitbreiding van activiteiten van een bedrijf in
een woonzone
Op het Molenpark en rond het bedrijf GDW wordt de laatste dagen vooral gesproken onder de buurtbewoners van uitbreiding van het bedrijf GDW aan de Hoogmolenwegel. Tot op heden waren daar nooit enige
problemen en was dit bedrijf altijd – naast een werkgever voor vele Waregemnaars – een voorbeeld voor vele
anderen. De laatste dagen wordt vooral gesproken en gevreesd dat dit bedrijf zou overgenomen zijn door
een buitenlandse groep en dat deze groep in de toekomst ook ’s nachts wil produceren daar. Met andere
woorden, als dit effectief zal worden toegelaten, zullen de buurtbewoners daar onvermijdelijk
geconfronteerd worden met lawaai en verkeer van deze nachtelijke productie.
Uiteraard is onze fractie voor de werkgelegenheid in Waregem maar we zijn geen voorstander van
nachtelijke activiteiten in een woonzone omdat dit enkel maar problemen met de buurtbewoners zal
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opleveren. Bedrijven die ’s nachts willen produceren, moeten dan ook verzocht worden om zich in
industriezones te vestigen.
Vraag: Welk verhaal is het juiste?
Heeft dit bedrijf effectief een aanvraag gedaan voor nachtelijke productie daar?
Wat heeft het bedrijf aangevraagd aan de stad?
Wat zal de stad adviseren op deze aanvraag?
Afwezigheden bij dit punt: Connie Devos, Philip Himpe, Kathleen Ravelingien: raadsleden
Vraag 5. vraag raadslid Hilde Dewever: Margaretapark Nieuwenhove (petanque spelen)
Het Margaretapark in Nieuwenhove had vroeger een dierenpark, met kippen, eenden, schapen en geitjes.
De mensen uit de buurt kwamen langs met oud brood en groenten. Maar na jaren moest de dierenverzorger
met spijt in het hart toezien dat de dieren vaker ziek werden doordat ze soms beschimmeld eten toegediend
kregen. Toen besloot hij ermee te stoppen. Kort daarna werd mij gevraagd wat er in de plaats zou komen. Ik
informeerde bij de stadsdiensten en vernam dat er voorlopig gras zou gezaaid worden. Er kwam een vraag
van de buren of er een petanqueterrein kon komen op die plaats. Enkelen spelen petanque in clubverband
maar zouden het leuk vinden om in Nieuwenhove te kunnen oefenen of zomaar voor hun plezier te spelen
met buren, vrienden of familie. Intussen hoorde ik wel meer interesse voor een petanquepleintje of een paar
petanquebaantjes. Het zou de sociale controle in het park kunnen verhogen. En terwijl de kinderen in de
zandbak of op de speeltoestellen spelen kunnen ouders of grootouders ook nog eens een spelletje petanque
spelen. Bij mooi weer zien we ook weer al vaker mensen over de middag hun lunch nuttigen in het park. Een
tweede bank, die vorige week nog werd geplaatst, wordt reeds goed in gebruik genomen.
Vragen:
1. Kan er op die plaats waar het dierenpark vroeger was, een petanqueterrein aangelegd worden? (zie
foto in bijlage) Op de andere grasvelden worden vaak voetbal of kub-tornooien gespeeld.
2. Kan daar ook nog een bank geplaats worden voor supporters ? Of een misschien picknick- tafel voor
mensen die daar over de middag een spelletje spelen en intussen hun lunch nuttigen?
Afwezigheden bij dit punt: Connie Devos, Philip Himpe, Kathleen Ravelingien: raadsleden
29.
goedkeuren verslag vorige zitting
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 03/04/18.
Uitslag van de stemming:
- voor:
27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement,
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid,
Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop,
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Marc Vercruysse,
Koen Delie, Charka Dewaele, Jan Balduck, Geert Deroose,
Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt,
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh, Nancy Vandenabeele
- tegen:
0
- onthoudingen:
2 Mario Verhellen, Tom Demunter
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: schepen
Connie Devos, Philip Himpe, Kathleen Ravelingien: raadsleden
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