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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 04 november 2014 
  

 
 

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, Bart Kindt: Schepenen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, 
Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc 
Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander 
Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 

 

Verontschuldigd/Afwezig: 

Heidi Vandenbroeke 

 

De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 

 

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

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 
DAVINE DUJARDIN EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: 25 november 2014 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: 2 december 2014 om 19.00u. 

2. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014: goedkeuren agenda en 
statutenwijzigingen 

De stad werd via aangetekend schrijven ontvangen op 17 september 2014 opgeroepen tot het bijwonen van 
de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op woensdag 10 december 2014 om 18.00u. in het 
Eandisgebouw te Kortrijk. 
De agenda omvat volgende punten:  
1) Akteneming van de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij (Electrabel nv) door de 

openbare vennoten – stand van zaken. 
2) Statutenwijzigingen: 
 a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het kader van 

artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel en 
omvorming van de huidige rechtsvorm naar opdrachthoudende vereniging en daarmee gepaard gaande 
wijziging van categorieën van aandelen en winstbewijzen; 

 b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen; 
 c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen. 
3) Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van 

de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2015. 
4) Uitkering voorschot op dividend 2014 – Bekrachtiging. 
5) Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – Bekrachtiging. 
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6) Statutaire benoemingen. 
7) Statutaire mededelingen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda en statutenwijziging van de buitengewone algemene 
vergadering van Gaselwest goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

3. Figga: buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014: goedkeuren agenda en 
statutenwijziging 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op woensdag 10 december om 19.00u. in het auditorium Gaselwest-Eandis te 
Kortrijk en behandelt volgende punten: 
1. Statutenwijziging 
2. Verkoop ECS 
3. Deelname in het W4F (Wind for Flanders) voortzetting van het EGPF 
4. Strategie voor het boekjaar 2015 
5. Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agenda en statutenwijziging. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

4. Figga: buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014: aanduiden 
vertegenwoordigers 

De statutenwijziging van Figga naar aanleiding van het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke 
samenwerking wordt behandeld in de buitengewone algemene vergadering van Figga op woensdag 
10 december aanstaande. Daar tot op heden nog de oude statuten van kracht zijn, worden twee effectieve 
vertegenwoordigers en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers enkel aangeduid voor de buitengewone 
algemene vergadering van 10 december aanstaande.  
De bestuurders van Figga kunnen geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering. De 
kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 
aan te stellen voor de buitengewone algemene vergadering van Figga op 10 december 2014 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

5. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Leiedal aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op donderdag 11 december 2014 om 16.30u. in Leiedal en behandelt volgende 
punten: 
1. Jaaractieplan 2015 
2. Begroting 2015 
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015 
4. Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur 
5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 
6. varia 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

6. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014 en toekomstige algemene 
vergaderingen in de legislatuur 2013-2018: aanduiden vertegenwoordigers 

De Vlaamse Regering heeft op 18 januari 2013 het decreet houdende wijziging van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Cfr. dit wijzigingsdecreet werden de statuten van Leiedal in 
de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2014 gewijzigd. Het wijzigingsdecreet bepaalt dat een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan worden aangeduid voor de volledige legislatuur.  
Stad Waregem heeft recht op één vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De vertegenwoordiger 
mag geen lid zijn van de raad van bestuur van Leiedal. Om praktische redenen worden er per effectief 
vertegenwoordiger twee plaatsvervangers aangeduid. 
De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en twee plaatsvervangend 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014 
en alle toekomstige algemene vergaderingen van Leiedal in de legislatuur 2013-2018. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 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 donderdag 11 december 2014 om 19.00u. in het crematorium Uitzicht te Kortrijk 
en behandelt volgende punten: 
1. Vaststelling werkprogramma 2015 
2. Vaststelling begroting 2015 
3. Goedkeuring oprichting en deelname vzw VNOC 
4. Afschaffing verplaatsingsvergoeding algemene vergadering 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

8. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014 en alle toekomstige 
algemene vergaderingen in de legislatuur 2013-2018: aanduiden vertegenwoordigers 

De Vlaamse Regering heeft op 18 januari 2013 het decreet houdende wijziging van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Cfr. dit wijzigingsdecreet werden de statuten van Psilon in 
de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2014 gewijzigd. Artikel 33 van de statuten van Psilon 
bepaalt dat een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan worden aangeduid voor de volledige 
legislatuur. 
Stad Waregem heeft recht op 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering. Om praktische redenen 
worden er per effectief vertegenwoordiger twee plaatsvervangers aangeduid. 
 De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee vertegenwoordigers met elk twee plaatsvervangend 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering op 11 december 2014 
en alle toekomstige algemene vergaderingen van Psilon in de huidige legislatuur. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

9. Imog: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014: goedkeuren agenda 
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Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 16 december om 19.30u. in de kantoren van Imog te Harelbeke en 
behandelt volgende punten: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2015 
2. Begroting 2015 
3. Varia – BW2E 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

10. Imog: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014 en toekomstige algemene 
vergaderingen in legislatuur 2013-2018: aanduiden vertegenwoordigers 

De Vlaamse Regering heeft op 18 januari 2013 het decreet houdende wijziging van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bekrachtigd. Cfr. dit wijzigingsdecreet werden de statuten van Imog in de 
buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014 gewijzigd. Het wijzigingsdecreet bepaalt dat een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan worden aangeduid voor de volledige legislatuur. 
De stad Waregem heeft recht op 2 stemmen in de algemene vergadering. Om praktische redenen worden er 
per effectief vertegenwoordiger twee plaatsvervangers aangeduid. De kandidaturen werden opgevraagd.  De 
aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers met elk 2 plaatsvervangend 
vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergadering van Imog op dinsdag 16 december 
2014. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

11. WVI: buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014: goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op woensdag 17 december 2014 om 18.30u. in La Brugeoise te Brugge en behandelt 
volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014 
2. Begroting 2015 
3. Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende-Brugge (aandelen B) 
4. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 
5. 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 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: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

12. Cipal: algemene vergadering op 12 december 2014: 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 12 december 2014 om 10.30u. in het Seminariecomplex De Vesten te Laakdal en behandelt 
volgende punten: 
1.  Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
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2.  Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie) 

3.  Vervanging bestuurder  
4.  Wijziging van de zetel van de vereniging 
5.  Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
6.  Rondvraag 
7.  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. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

13. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van W.I.V. aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 16 december 2014 om 19.00u. in het stadhuis van Kortrijk en behandelt 
volgende punten: 
1. Bespreking van de strategie, waaronder de beheershervorming, de overige geplande activiteiten en de 

begroting van de W.I.V. voor het jaar 2015 
2. varia 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

14. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014: aanduiden 
vertegenwoordigers 

W.I.V. voert nog geen statutenwijziging door naar aanleiding van het gewijzigde decreet van 06/07/2001 op 
de intergemeentelijke samenwerking. Daardoor zijn hun huidige statuten nog van kracht waarin artikel 15 
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt 
herhaald voor elke algemene vergadering. De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming 
(1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 16 december 2014. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

15. verlenen advies tot het in gebruik stellen van een ANPR-voertuig (Automatic Numberplate 
Recognition) 

In het politiecollege werd de aankoop en ingebruikstelling van een ANPR-voertuig goedgekeurd.  ANRP-
camera’s zijn automatische nummerplaatherkenningscamera’s.  Dergelijk voertuig valt onder de camerawet, 
aangezien er zowel vanuit stilstaand als rijdende modus beelden worden gemaakt, in dit geval van 
voertuigen en hun nummerplaat. 
De wet van 21 maart 2007, gewijzigd bij wet van 12 november 2009, regelt de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s. De wet stelt dat er – in geval van het installeren van vaste bewakingscamera’s op niet-
besloten plaatsen – voorafgaand advies en raadpleging van de korpschef nodig is. De verantwoordelijke voor 
de verwerking van de niet besloten plaats moet positief advies krijgen van de gemeenteraad van de 
gemeente waar de plaats zich bevindt. De gemeenteraad raadpleegt de korpschef van de politiezone 



Gemeenteraadszitting dinsdag 04 november 2014 6 

 

vooraleer haar advies te formuleren. Gelet op de doelstellingen en het evenwicht tussen de verhoging van de 
veiligheid en de impact op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de korpschef positief 
advies verleend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: verlenen advies betreffende het in gebruik stellen van een ANPR-
voertuig op grondgebied Waregem. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

16. Stedelijk personeel: goedkeuren wijziging rechtspositieregeling - de maaltijdcheques (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. 
Sinds 1 juli 2009 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 6,00 euro. De werknemersbijdrage bedraagt 
1,10 euro. 
In zitting van het overleg- en onderhandelingscomité van 17 december 2013 werd een verhoging van de 
maaltijdcheques onderhandeld, nl. een verhoging met 25 cent in 2015 en opnieuw een verhoging met 25 cent 
in 2017. 
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 
(gesubsidieerd) contractueel personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. Vanaf 01/01/2015 bedraagt de 
waarde van één maaltijdcheque 6,25 euro. De werknemersbijdrage bedraagt 1,10 euro. Vanaf 01/01/2017 
bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 6,50 euro. De werknemersbijdrage bedraagt 1,10 euro." 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

17. Stedelijk brandweerpersoneel: kennis nemen en bekrachtigen van de processen-verbaal van de 
aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger, vaststellen van de 
wervingsreserve en vacant verklaren betrekkingen stagiairs-vrijwilliger 

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2014 om een aanwervingsproef voor de functie van 
brandweerman-vrijwilliger te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. De 
sportproeven werden georganiseerd op donderdag 9 oktober 2014 en dinsdag 14 oktober 2014. 
De mondelinge proef werd op woensdag 15 oktober 2014 gehouden. 
De resultaten van de proeven zijn opgenomen in de processen-verbaal in bijlage. De examencommissie heeft 
de lijst opgemaakt van de geslaagde kandidaten met rangschikking rekening houdende met de 
voorrangsregeling gesteld in artikel 10 punt 12 van het organiek reglement, nl. 
“bij werving wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten 
a) die al houder zijn van een geldige badge dienst 100 uitgereikt door de F.O.D. Volksgezondheid 
b) die houder zijn van een rijbewijs C 
c) die tijdens de week overdag dienst kunnen doen 
d) die houder zijn van het brevet van kandidaat brandweerman.” 
De geslaagde kandidaten moeten in die volgorde in de wervingsreserve opgenomen worden. 
Op vandaag zijn er van de 54 betrekkingen van brandweerman voorzien op het vrijwilligerskader 47 ingevuld. 
Bijgevolg kunnen er 7 betrekkingen vacant verklaard worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de processen-verbaal van de 
aanwervingsproef voor de functie van vrijwilliger bij het stedelijk brandweerpersoneel, deze processen-
verbaal te bekrachtigen en de wervingsreserve voor deze functie vast te stellen. 
Aan de gemeenteraad wordt eveneens gevraagd 7 betrekkingen van brandweerman-vrijwilliger vacant 
te verklaren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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18. Gaselwest - goedkeuren overname aandelen  

Stad Waregem is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas aangesloten bij de 
intercommunale Gaselwest. 
De raad van bestuur van Gaselwest heeft in zitting van 5 september 2014 beslist om in te gaan op een 
voorstel tussen de openbare sector en Electrabel nv met betrekking tot de overdracht van de participatie 
van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. 
Concreet werd de overnameprijs van de Electrabel-participatie in Gaselwest en het aandeel van elke 
individuele vennoot hierin vastgelegd. 
De aandelenovername wordt gefinancierd via een kapitaalsvermindering binnen de distributienetbeheerder  
en houdt geen cashverrichting in voor de stad. 
Er wordt aan de stad Waregem gevraagd : 
1/ akkoord te gaan met het door de raad van bestuur van Gaselwest voorgesteld aanbod tot overname van 
de aandelen A2 van Electrabel nv in de intercommunale Gaselwest die toekomen aan de stad Waregem, 
zijnde  
 -143 679 aandelen Ae2 (activiteit elektriciteit) ten bedrage van 7 051 248,09 euro 
 -59 203 aandelen Ag2 (activiteit gas) ten bedrage van 3 109 003,19 euro 
De overname zal gefinancierd worden door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door 
terugstorting op de kapitaalaandelen A.  Deze transactie wordt voorafgegaan  door een incorporatie van de 
bestaande onbeschikbare reserves op 31/12/2013 en onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 
overname van de aandelen A2 van Electrabel nv op 29/12/2014. 
2/ akkoord te gaan om opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29/12/2014 de 
hierboven vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overname van de aandelen goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

19. Gaselwest - goedkeuren princiepsbeslissing bijkomende kapitaalverhoging i.k.v. optimalisatie 
aandelenbezit 

Naar aanleiding van de exit van Electrabel nv uit de distributienetbeheerder Gaselwest en de overname van 
de aandelen via kapitaalvermindering, wordt er tevens voorzien in bijkomende maatregelen om het 
kapitaalbezit te optimaliseren.  De regulatoire doelverhouding (eigen vermogen versus geïnvesteerde 
kapitalen) voor de activiteit elektriciteit ligt momenteel lager dan 33%.  Aldus heeft de raad van bestuur 
voor de activiteit elektriciteit beslist tot : 

- kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen A door de omzetting van aandelen F en 
winstbewijzen E’’.   stad Waregem heeft op vandaag 95 557 F en 30 374 E” aandelen die zullen 
worden omgezet in respectievelijk 231 446  en 73 568 A-aandelen.   

- Tot omzetting van de winstbewijzen E  in A-aandelen en mogelijkheid tot onderschrijving van A-
aandelen in cash.  Concreet hier heeft stad Waregem 34 941 E aandelen elektriciteit (waarde 1 
199 988,03 euro) die zullen worden omgezet in 45 885 A –aandelen.  De totale kapitaalverhoging 
bedraagt 120 954 A-aandelen (waarde                     3.163.132,16 euro).   
Er kan dus via een inbreng in cash van 1 963 129,98 euro ingeschreven worden op de resterende 
kapitaalverhoging na omzetting van de E-aandelen 

Via de financieringsintercommunale Figga komen er uit de verkoop van haar participatie in ECS 
gelden vrij die kunnen worden aangewend voor de financiering van de kapitaalverhoging binnen 
Gaselwest.  Concreet voor Waregem kan er 762 238,64 euro aangewend worden binnen Figga voor de 
kapitaalverhoging binnen Gaselwest (29 147 aandelen).  Gelet op de voorliggende kapitaalverhoging 
van 75 069 aandelen activiteit elektriciteit betekent dit dat er via budget van de stad nog maximum 
45 922 aandelen zelf gefinancierd kunnen worden ter waarde van 1 200 891,34 euro.  

Voor de activiteit gas is er enkel een kapitaalverhoging voorzien met uitgifte van A-aandelen door omzetting 
van aandelen F en winstbewijzen E” vermits de regulatoire doelverhouding hoger ligt dan 33%. 
De optimalisatie van het kapitaalbezit zoals hierboven geschetst geschiedt natuurlijk onder opschortende 
voorwaarde van de realisatie van de exit van Electrabele (overname A-aandelen gas en elektriciteit), die 
gerealiseerd dienst te zijn per 29/12/2014. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bovenvermelde principebeslissing goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
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- tegen: 
- onthoudingen: 

20. goedkeuren budgetwijziging 2014 OCMW Waregem  

Het OCMW legt volgende budgetwijziging voor 2014 voor: 

Omschrijving Budget 2014 Wijziging BW 2014 

Exploitatie uitgaven -26 858 286  374 749 -26 483 537 

Exploitatie ontvangsten (incl gem. bijdrage) 28 505 471 165 150 28 670 621 

Saldo exploitatie 1 647 185 539 899  2 187 084 

Investeringsuitgaven -482 000 -3 286 000 - 3 768 000 

Investeringsontvangsten 40 000   40 000 

Saldo investeringen -442 000 -3 286 000 -3 728 000 

Andere uitgaven -1 777 179  -1 777 179 

Andere ontvangsten 190 589 1 535 000 1 725 589 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren 8 642 342 -1 671 910 6 970 432 

Bestemde gelden voor investeringen -5 489 659 1 951 517 -3 538 142 

Liquiditeitenbudget 2014 2 771 278 - 931 494 1 839 784 

    

Stedelijke bijdrage 3 938 847  3 938 847 

De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie en de gemeentelijke investeringstoelage blijven ongewijzigd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2014 goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

21. kennis nemen budgetwijziging 2014 diverse kerkfabrieken Waregem 

Onderstaande kerkfabrieken hebben hun budget 2014 aangepast. De aanpassingen blijven binnen de 
goedgekeurde meerjarenplanning. 

Samenvatting wijziging per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 34.518,75 699.67 247.791,70 699.67 

2302 Heilige Familie 14.069,00 3.754,74 134.476,38 3.754,74 

2304 Heilige Jozef 1.830,00 0,00 30.805,00 0,00 

2305 Sint Jan de Doper 16.187,18 0,00 52.978,97 -4.007,86 

      INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging Rek 2013 

2301 HH. Amandus en Blasius 1.470,22 0,00 4.734,22 0,00 0,00 

2302 Heilige Familie 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 0,00 

2304 Heilige Jozef 12.060,00 808,27 12.060,00 0,00 -808,27 

2305 Sint Jan de Doper 3.500,00 0,00 3.500,00 4.007,86 0,00 

 
De budgetwijziging gebeurt zonder verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2014: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek B 2014 Wijziging BW 2014 

2301 HH. Amandus en Blasius 199.811,38 0,00 199.811,38 

2302 Heilige Familie 117.071,55 0,00 117.071,55 

2304 Heilige Jozef 23.673,46 0,00 23.673,46 

2305 Sint Jan de Doper 0,00 0,00 0,00 

     INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek B 2014 Wijziging BW 2014 

2301 HH. Amandus en Blasius 1.470,22 0,00 22.554,56 
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2302 Heilige Familie 2.480,00 0,00 12.424,96 

2304 Heilige Jozef 12.060,00 808,27 12.868,27 

2305 Sint Jan de Doper 3.500,00 0,00 6.000,00 

 
De wijziging in investeringen voor de kerkfabriek H Jozef betreft een in 2013 niet uitbetaalde 
investeringstoelage. Dit gebeurde pas in 2014 en zorgt voor een noodzakelijke aanpassing van de budgetten 
2014 van deze kerkfabriek. Voor de stad heeft dit geen budgettaire impact. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de gewijzigde budgetten 2014 van de 
kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, H Familie, H Jozef en St Jan de Doper. 

22. goedkeuren terugbetaling lening door Bedrijvencentrum Waregem en herroepen hypothecaire 
volmacht 

In de gemeenteraad van 3 december 2013 werd een renteloze lening van 250 000 euro goedgekeurd van de 
stad aan het bedrijvencentrum van Waregem.   
Deze renteloze lening kaderde in de aankoop van grond en bouw van nieuwe doorgangsgebouwen door het 
bedrijvencentrum op de site Groenbek.  Als waarborg voor deze renteloze lening werd een hypothecaire 
volmacht gevestigd op de grond en nieuw te bouwen doorgangsgebouwen bij notariële akte dd. 7 januari 
2014 verleden bij de geassocieerde notarissen Degroote-Van Haesebrouck te Kortrijk. 
Gelet op het feit dat het bedrijvencentrum geen gebouwen op de site groenbek zal realiseren en de gronden 
terug wil verkopen, vervalt het voorwerp van de renteloze lening van de stad en de gestelde waarborg. 
Gelet ook op het feit dat het bedrijvencentrum het bedrag van 250 000 euro heeft terugbetaald aan de stad 
dd. 23/10/2014 wordt dan ook voorgesteld om de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2013 in 
verband met de toekenning op te heffen en daarbij ook aan het bedrijvencentrum regio Waregem de 
herroeping van de hypothecaire volmacht, die werd gevestigd bij authentieke akte dd 7 januari 2014, te 
geven. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van de renteloze lening aan het bedrijvencentrum op te 
heffen en de gevestigde waarborg , zijnde een hypothecaire volmacht op de grond en nieuw te bouwen 
gebouwen op site groenbek, te herroepen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de terugbetaling lening door Bedrijvencentrum Waregem en de 
herroeping van de hypothecaire volmacht goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

23. vaststellen budgetwijziging 2 stad Waregem dienstjaar 2014 en bijlagen + aanpassen financiële 
nota van het meerjarenplan 2014-2019 

De financiële nota van de wijziging in exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad met de volgende cijfers : 

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig 
bedrag/krediet 

Wijziging Nieuw 
bedrag/krediet 

I. Exploitatiebudget (B-A) 

 A. Uitgaven 

 B. Ontvangsten 

  1.a. Belastingen en boetes 

  1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 

  1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 

  2. Overige 

II. Investeringsbudget (B-A) 

 A. Uitgaven 

 B. Ontvangsten 

III. Andere (B-A) 

 A. Uitgaven 

10.090.719 

42.922.375 

53.013.094 

29.157.654 

0 

0 

23.855.440 

-34.149.040 

39.423.380 

5.274.340 

-2.832.987 

3.073.590 

-301.569 

121.910 

-179.659 

-249.428 

0 

0 

69.769 

1.412.531 

-1.299.531 

113.000 

250.000 

0 

9.789.150 

43.044.285 

52.833.435 

28.908.226 

0 

0 

23.925.209 

-32.736.509 

38.123.849 

5.387.340 

-2.582.987 

2.823.590 
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  1. Aflossing financiële schulden 

  a. Periodieke aflossingen 

  b. Niet-periodieke aflossingen 

  2. Toegestane leningen 

  3. Overige transacties 

 B. Ontvangsten 

  1. Op te nemen leningen en leasings 

  2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 

  a. Periodieke terugvorderingen 

  b. Niet-periodieke terugvorderingen 

  3. Overige transacties 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 

 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 

 B. Bestemde gelden voor investeringen 

 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 
 

2.823.590 

2.823.590 

0 

250.000 

0 

240.603 

0 

240.603 

240.603 

0 

0 

-26.891.308 

41.268.450 

14.377.142 

5.272.024 

5.000.000 

272.024 

0 

9.105.118 
 

0 

0 

0 

-250.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.360.962 

0 

1.360.962 

0 

0 

0 

0 

1.360.962 
 

2.823.590 

2.823.590 

0 

0 
 

0 

240.603 

0 

240.603 

240.603 

0 

0 

-25.530.346 

41.268.450 

15.738.104 

5.272.024 

5.000.000 

272.024 

0 

10.466.080 
 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 
 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 

Autofinancieringsmarge (I-II) 

I. Financieel draagvlak (A-B) 

 A. Exploitatieontvangsten 

 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 

  1. Exploitatie-uitgaven 

  2. Nettokosten van de schulden 

  a. Kosten van de schulden 

  b. Terugvordering van de kosten van de schulden 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 

 A. Netto-aflossingen van schulden 

  1. Periodieke aflossingen van schulden 

  2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 

 B. Nettokosten van schulden 

  1. Kosten van de schulden 

  2. Terugvordering van de kosten van de schulden 

 

7.507.732 

11.051.087 

53.013.094 

41.962.007 

42.922.375 

960.368 

1.037.899 

77.531 

3.543.355 

2.582.987 

2.823.590 

240.603 

960.368 

1.037.899 

77.531 

 

-301.569 

-332.403 

-179.659 

152.744 

121.910 

-30.834 

-38.065 

-7.231 

-30.834 

0 

0 

0 

-30.834 

-38.065 

-7.231 

 

7.206.163 

10.718.684 

52.833.435 

42.114.751 

43.044.285 

929.534 

999.834 

70.300 

3.512.521 

2.582.987 

2.823.590 

240.603 

929.534 

999.834 

70.300 

 

 
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de stad wordt voorgelegd met volgende cijfers: 
RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 
 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 

I. Exploitatiebudget (B-A) 

 A. Uitgaven 

 B. Ontvangsten 

  1.a Belastingen en boetes 

  1.b Algemene werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden 

10.090.719 

42.922.375 

53.013.094 

29.157.654 

0 

-301.569 

121.910 

-179.659 

-249.428 

0 

9.789.150 

43.044.285 

52.833.435 

28.908.226 

0 

8.686.461 

42.371.018 

51.057.479 

27.165.358 

0 

80.663 

-38.913 

41.750 

50.000 

0 

8.767.124 

42.332.105 

51.099.229 

27.215.358 

0 
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  1.c Tussenkomst door derden in het tekort  
van het boekjaar 

  2. Overige 

II. Investeringsbudget (B-A) 

 A. Uitgaven 

 B. Ontvangsten 

III. Andere (B-A) 

 A. Uitgaven 

  1. Aflossing financiële schulden 

  a. Periodieke aflossingen 

  b. Niet-periodieke aflossingen 

  2. Toegestane leningen 

  3. Overige transacties 

 B. Ontvangsten 

  1. Op te nemen leningen en leasings 

  2. Terugvordering van aflossing van  
financiële schulden 

  a. Periodieke terugvorderingen 

  b. Niet-periodieke terugvorderingen 

  3. Overige transacties 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 

 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 

 B. Bestemde gelden voor investeringen 

 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 
 

0 

23.855.440 

-34.149.040 

39.423.380 

5.274.340 

-2.832.987 

3.073.590 

2.823.590 

2.823.590 

0 

250.000 

0 

240.603 

0 

240.603 

240.603 

0 

0 

-26.891.308 

41.268.450 

14.377.142 

5.272.024 

5.000.000 

272.024 

0 

9.105.118 
 

0 

69.769 

1.412.531 

-1.299.531 

113.000 

250.000 

-250.000 

0 

0 

0 

-250.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.360.962 

0 

1.360.962 

0 

0 

0 

0 

1.360.962 
 

0 

23.925.209 

-32.736.509 

38.123.849 

5.387.340 

-2.582.987 

2.823.590 

2.823.590 

2.823.590 

0 

0 

0 

240.603 

0 

240.603 

240.603 

0 

0 

-25.530.346 

41.268.450 

15.738.104 

5.272.024 

5.000.000 

272.024 

0 

10.466.080 
 

0 

23.892.121 

-18.667.592 

23.309.177 

4.641.585 

1.457.057 

2.652.458 

2.652.458 

2.652.458 

0 

0 

0 

4.109.515 

3.850.000 

259.515 

259.515 

0 

0 

-8.524.074 

15.738.104 

7.214.030 

5.828.024 

5.500.000 

328.024 

0 

1.386.006 
 

0 

-8.250 

2.736.400 

-815.900 

1.920.500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.817.063 

0 

2.817.063 

0 

0 

0 

0 

2.817.063 
 

0 

23.883.871 

-15.931.192 

22.493.277 

6.562.085 

1.457.057 

2.652.458 

2.652.458 

2.652.458 

0 

0 

0 

4.109.515 

3.850.000 

259.515 

259.515 

0 

0 

-5.707.011 

15.738.104 

10.031.093 

5.828.024 

5.500.000 

328.024 

0 

4.203.069 
 

 
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 

  Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Autofinancieringsmarge (I-II) 
  

7.507.732 -301.569 7.206.163 6.293.518 80.663 6.374.181 

I. Financieel draagvlak (A-B) 
  

11.051.087 -332.403 10.718.684 9.629.345 42.426 9.671.771 

  A. Exploitatieontvangsten 
  

53.013.094 -179.659 52.833.435 51.057.479 41.750 51.099.229 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de 
nettokosten van schulden (1-
2)   

41.962.007 152.744 42.114.751 41.428.134 -676 41.427.458 

   1. Exploitatie-uitgaven 

  
42.922.375 121.910 43.044.285 42.371.018 -38.913 42.332.105 

   2. Nettokosten van de 
schulden 

  

960.368 -30.834 929.534 942.884 -38.237 904.647 

   a. Kosten van de schulden 

  
1.037.899 -38.065 999.834 1.010.806 -46.487 964.319 

   b. Terugvordering van de 
kosten van de schulden 

  

77.531 -7.231 70.300 67.922 -8.250 59.672 

II. Netto periodieke 
leningsuitgaven (A + B)   

3.543.355 -30.834 3.512.521 3.335.827 -38.237 3.297.590 

  A. Netto-aflossingen van 
schulden   

2.582.987 0 2.582.987 2.392.943 0 2.392.943 

   1. Periodieke aflossingen 
van schulden 

  

2.823.590 0 2.823.590 2.652.458 0 2.652.458 

   2. Terugvordering van 
periodieke aflossingen 
van schulden 

  

240.603 0 240.603 259.515 0 259.515 

  B. Nettokosten van schulden 
  

960.368 -30.834 929.534 942.884 -38.237 904.647 
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   1. Kosten van de schulden 

  
1.037.899 -38.065 999.834 1.010.806 -46.487 964.319 

    2. Terugvordering van de 
kosten van de schulden   

77.531 -7.231 70.300 67.922 -8.250 59.672 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 2016 2017 

  Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

I. Exploitatiebudget (B-A) 8.203.712 73.141 8.276.853 7.910.570 69.940 7.980.510 

  A. Uitgaven 43.356.221 -30.608 43.325.613 44.393.848 -26.675 44.367.173 

  B. Ontvangsten 51.559.933 42.533 51.602.466 52.304.418 43.265 52.347.683 

   1.a Belastingen en boetes 27.580.975 50.000 27.630.975 28.011.099 50.000 28.061.099 

   1.b Algemene werkingsbijdrage 
van andere lokale 
overheden 

0 0 0 0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden 
in het tekort van het 
boekjaar 

0 0 0 0 0 0 

   2. Overige 23.978.958 -7.467 23.971.491 24.293.319 -6.735 24.286.584 

II. Investeringsbudget (B-A) -12.089.564 2.440.000 -9.649.564 -5.430.764 0 -5.430.764 

  A. Uitgaven 14.160.764 -1.440.000 12.720.764 6.190.764 0 6.190.764 

  B. Ontvangsten 2.071.200 1.000.000 3.071.200 760.000 0 760.000 

III. Andere (B-A) 4.520.805 0 4.520.805 -1.807.411 0 -1.807.411 

  A. Uitgaven 2.735.310 0 2.735.310 3.063.526 0 3.063.526 

   1. Aflossing financiële 
schulden 

2.735.310 0 2.735.310 3.063.526 0 3.063.526 

   a. Periodieke aflossingen 2.735.310 0 2.735.310 3.063.526 0 3.063.526 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

  B. Ontvangsten 7.256.115 0 7.256.115 1.256.115 0 1.256.115 

   1. Op te nemen leningen en 
leasings 

7.000.000 0 7.000.000 1.000.000 0 1.000.000 

   2. Terugvordering van 
aflossing van financiële 
schulden 

256.115 0 256.115 256.115 0 256.115 

   a. Periodieke 
terugvorderingen 

256.115 0 256.115 256.115 0 256.115 

   b. Niet-periodieke 
terugvorderingen 

0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + 
III) 

634.953 2.513.141 3.148.094 672.395 69.940 742.335 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 

10.031.093 0 10.031.093 13.179.187 0 13.179.187 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV 
+ V) 

10.666.046 2.513.141 13.179.187 13.851.582 69.940 13.921.522 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 

6.384.024 0 6.384.024 6.940.024 0 6.940.024 

  A. Bestemde gelden voor de 
exploitatie 

6.000.000 0 6.000.000 6.500.000 0 6.500.000 

  B. Bestemde gelden voor 
investeringen 

384.024 0 384.024 440.024 0 440.024 

  C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

0 0 0 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 4.282.022 2.513.141 6.795.163 6.911.558 69.940 6.981.498 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2016 2017 

  Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Autofinancieringsmarge (I-II) 
  

5.724.517 73.141 5.797.658 5.103.159 69.940 5.173.099 

I. Financieel draagvlak (A-B) 
  

9.274.413 38.632 9.313.045 9.044.196 39.756 9.083.952 

  A. Exploitatieontvangsten 
  

51.559.933 42.533 51.602.466 52.304.418 43.265 52.347.683 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de 
nettokosten van schulden (1-
2)   

42.285.520 3.901 42.289.421 43.260.222 3.509 43.263.731 
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   1. Exploitatie-uitgaven 
  

43.356.221 -30.608 43.325.613 44.393.848 -26.675 44.367.173 

   2. Nettokosten van de 
schulden   

1.070.701 -34.509 1.036.192 1.133.626 -30.184 1.103.442 

   a. Kosten van de schulden 
  

1.128.916 -41.976 1.086.940 1.181.983 -36.919 1.145.064 

   b. Terugvordering van de 
kosten van de schulden   

58.215 -7.467 50.748 48.357 -6.735 41.622 

II. Netto periodieke 
leningsuitgaven (A + B)   

3.549.896 -34.509 3.515.387 3.941.037 -30.184 3.910.853 

  A. Netto-aflossingen van 
schulden   

2.479.195 0 2.479.195 2.807.411 0 2.807.411 

   1. Periodieke aflossingen 
van schulden   

2.735.310 0 2.735.310 3.063.526 0 3.063.526 

   2. Terugvordering van 
periodieke aflossingen 
van schulden   

256.115 0 256.115 256.115 0 256.115 

  B. Nettokosten van schulden 
  

1.070.701 -34.509 1.036.192 1.133.626 -30.184 1.103.442 

   1. Kosten van de schulden 
  

1.128.916 -41.976 1.086.940 1.181.983 -36.919 1.145.064 

    2. Terugvordering van de 
kosten van de schulden   

58.215 -7.467 50.748 48.357 -6.735 41.622 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 2018 2019 

  Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.934.094 66.513 8.000.607 6.324.948 63.835 6.388.783 

  A. Uitgaven 45.242.146 -22.308 45.219.838 47.708.983 -18.940 47.690.043 

  B. Ontvangsten 53.176.240 44.205 53.220.445 54.033.931 44.895 54.078.826 

   1.a Belastingen en boetes 28.439.799 50.000 28.489.799 28.875.149 50.000 28.925.149 

   1.b Algemene werkingsbijdrage 
van andere lokale 
overheden 

0 0 0 0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in 
het tekort van het boekjaar 

0 0 0 0   0 

   2. Overige 24.736.441 -5.795 24.730.646 25.158.782 -5.105 25.153.677 

II. Investeringsbudget (B-A) -5.730.764 0 -5.730.764 -3.585.214 0 -3.585.214 

  A. Uitgaven 6.490.764 0 6.490.764 3.845.214 0 3.845.214 

  B. Ontvangsten 760.000 0 760.000 260.000 0 260.000 

III. Andere (B-A) -1.803.844 0 -1.803.844 -2.212.377 0 -2.212.377 

  A. Uitgaven 3.059.959 0 3.059.959 3.058.081 0 3.058.081 

   1. Aflossing financiële 
schulden 

3.059.959 0 3.059.959 3.058.081 0 3.058.081 

   a. Periodieke aflossingen 3.059.959 0 3.059.959 3.058.081 0 3.058.081 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

  B. Ontvangsten 1.256.115 0 1.256.115 845.704 0 845.704 

   1. Op te nemen leningen en 
leasings 

1.000.000 0 1.000.000 600.000 0 600.000 

   2. Terugvordering van afl.van 
financiële schulden 

256.115 0 256.115 245.704 0 245.704 

   a. Periodieke 
terugvorderingen 

256.115 0 256.115 245.704 0 245.704 

   b. Niet-periodieke 
terugvorderingen 

0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + 
III) 

399.486 66.513 465.999 527.357 63.835 591.192 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 

13.921.522 0 13.921.522 14.387.521 0 14.387.521 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV 
+ V) 

14.321.008 66.513 14.387.521 14.914.878 63.835 14.978.713 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 

7.496.024 0 7.496.024 8.052.024 0 8.052.024 

  A. Bestemde gelden voor de 
exploitatie 

7.000.000 0 7.000.000 7.500.000 0 7.500.000 

  B. Bestemde gelden voor 
investeringen 

496.024 0 496.024 552.024 0 552.024 
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  C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

0 0 0 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 6.824.984 66.513 6.891.497 6.862.854 63.835 6.926.689 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2018 2019 

  Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Vorig 
krediet 

Wijziging Nieuw 
krediet 

Autofinancieringsmarge (I-II) 
  

5.130.250 66.513 5.196.763 3.512.571 63.835 3.576.406 

I. Financieel draagvlak (A-B) 
  

8.998.222 40.902 9.039.124 7.312.068 42.071 7.354.139 

  A. Exploitatieontvangsten 
  

53.176.240 44.205 53.220.445 54.033.931 44.895 54.078.826 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de 
nettokosten van schulden (1-
2)   

44.178.018 3.303 44.181.321 46.721.863 2.824 46.724.687 

   1. Exploitatie-uitgaven 
  

45.242.146 -22.308 45.219.838 47.708.983 -18.940 47.690.043 

   2. Nettokosten van de 
schulden   

1.064.128 -25.611 1.038.517 987.120 -21.764 965.356 

   a. Kosten van de schulden 
  

1.102.671 -31.406 1.071.265 1.015.873 -26.869 989.004 

   b. Terugvordering van de 
kosten van de schulden   

38.543 -5.795 32.748 28.753 -5.105 23.648 

II. Netto periodieke 
leningsuitgaven (A + B)   

3.867.972 -25.611 3.842.361 3.799.497 -21.764 3.777.733 

  A. Netto-aflossingen van 
schulden   

2.803.844 0 2.803.844 2.812.377 0 2.812.377 

   1. Periodieke aflossingen 
van schulden   

3.059.959 0 3.059.959 3.058.081 0 3.058.081 

   2. Terugvordering van 
periodieke aflossingen 
van schulden   

256.115 0 256.115 245.704 0 245.704 

  B. Nettokosten van schulden 
  

1.064.128 -25.611 1.038.517 987.120 -21.764 965.356 

   1. Kosten van de schulden 
  

1.102.671 -31.406 1.071.265 1.015.873 -26.869 989.004 

    2. Terugvordering van de 
kosten van de schulden   

38.543 -5.795 32.748 28.753 -5.105 23.648 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014-2019 de financiële nota en de 
verklarende nota met de motivering van de wijzigingen, de doelstellingennota en de nieuwe staat van 
het financieel evenwicht, na de wijzigingen vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

24. onroerende goederen: goedkeuren overdracht huurovereenkomst voor de huisvesting van het 
Vredegerecht door het stadsbestuur afgesloten met WAGSO naar Regie der Gebouwen 

In bijlage het schrijven van de Regie der Gebouwen, met het voorstel tot overdracht van de 
huurovereenkomst, afgesloten door de stad met WAGSO voor de huisvesting van het Vredegerecht. 
De overdracht zou, conform de wet van 25 april 2014, ingaan op 1 januari 2014. 
Blijkens dit schrijven zouden de huurgelden voor 1 januari 2014 niet verrekend worden. 
De huuroverdracht moet eveneens door de Raad van Bestuur van WAGSO goedgekeurd worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overdracht van de huurovereenkomst voor de huisvesting 
van het Vredegerecht naar de Regie der Gebouwen goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

25. onroerende goederen: goedkeuren aankoop woning Anzegemseweg 10, 8790 Waregem 

Voor de aanleg van een ontsluitingsweg van de industriezone Vijverdam naar de Anzegemseweg is het 
noodzakelijk om de woning Anzegemseweg 10, kadastraal gekend Waregem 2de afdeling, sectie B, nrs. 863M7 
en 863Z7 aan te kopen. 
De eigenaars, dhr. en mevr. Beyens-Corbanie zijn bereid om de woning te verkopen mits het verkrijgen van 
een bewoningsrecht tot uiterlijk 31 oktober 2015. 
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De voorwaarden voor de verkoop werden vastgelegd in een akte belofte tot verkoop in afwachting van het 
verlijden van de authentieke akte. 
De verkoopbelofte is geldig voor een termijn van 8 maanden. De partij kan gedurende deze termijn haar 
belofte niet intrekken en ze verbindt er zich toe gedurende deze termijn geen enkel zakelijk recht, noch 
enige huur of gebruiksrecht toe te staan op het goed. 
De stad heeft het recht om, na afspraak met de eigenaars, het goed reeds tijdens deze termijn op te meten 
in het kader van de afbraak van de woning en de uitvoering van de geplande wegeniswerken. 
De verkoop zal tot stand komen door: 

- hetzij door ondertekening van de authentieke koopakte 
- hetzij door deurwaardersexploot of aangetekend schrijven 
binnen de gestelde termijn. 

Indien de belofte door de partij tijdig gelicht wordt, zal de verkoop tot stand komen onder de voorwaarden 
zoals vermeld in de verkoopbelofte en tegen de prijs van 262 000 € 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van de woning en grond Anzegemseweg 10 te 
8790 Waregem goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

26. stadhuis, interne verhuis: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Naar aanleiding van de verhuis van het FOD, werd beslist om een aantal diensten van het stadhuis te 
verhuizen naar die vrijgekomen lokalen. Vooraleer de diensten te verhuizen, dienen er enkele 
aanpassingswerken te gebeuren volgens onderstaand schema: 

 Omschrijving Uitvoering door Raming in 
euro incl. BTW 

Voorstel wijze van 
gunnen 

01 Afbraakwerken Eigen TD   

02 Plaatsen nieuwe wanden 
en deuren 

Eigen TD 3 650,00 euro Bestelbon 

03 Schilderwerken Eigen TD 4 250,00 euro Bestelbon 

04 Nieuwe laminaatvloer Eigen TD 8 500,00 euro Bestelbon 

05 Nieuwe verlichting/ 
stopcontacten/databekabeling 

Externe aannemer 45 000,00 euro Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

06 Uitbreiding data rack Eigen ICT dienst 6 650,00 euro Bestelbon 

  Totaal: 68 050,00 euro  

De verlichtingsarmaturen zijn nog van de vorige generatie, werken niet allemaal meer en zijn 
energieverslindend.  Alle armaturen dienen dan ook vervangen te worden. 
Totale raming: 68 050,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: Bestelbonprocedure + onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2014002585 
(2014) 

IE01kwalitatieve 
dienstverlening 

2014/2210007/IW/0130/ - gebouwen 
gemeenschapsgoederen - IA/Administratieve 
dienstverlening 

stadswinkel fase 3 € 68 050,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor de interne verhuis in het 
stadhuis, en de wijze van gunnen vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

27. goedkeuren overdracht met financiële tussenkomst aan de stad Waregem van de gewestweg 
N357 Holstraat en Franklin Rooseveltlaan 

Het agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N357, Holstraat-Franklin Rooseveltlaan (tussen kmp. 
25,880 en kmp. 27,231) over te dragen aan de stad. 
Het betreft de Holstraat vanaf het kruispunt met de Ring en de Franklin Rooseveltlaan tot aan de N382. 
AWV verleent voor de overdracht van het weggedeelte in kwestie aan de stad een investeringssubsidie ten 
bedrage van € 511.890,34 voor de uitvoering van de herstellingswerken. De investeringspremie zal pas na 
aanvang van de werken worden overgemaakt. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overdracht aan de stad Waregem van de gewestweg N357 
Holstraat-Franklin Rooseveltlaan, goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

28. leveren en plaatsen nieuwe omheining rond voetbalvelden Racing Waregem: goedkeuren 
ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 

Rond de voetbalvelden van Racing Waregem dient de bestaande oude afsluiting vernieuwd te worden.  
Er wordt een nieuwe afsluiting met hoogte van 2 m met bovenbuis over een lengte van  ongeveer 211m 
geplaatst. 
Er is een draaipoort van 3,00m voorzien met 1 vleugel en 2.00 m hoogte. 
De werken worden geraamd op € 9.939,00 te verhogen met 21% btw (€ 2.087,19) te voldoen door 
medecontractant. Totale kostprijs is bijgevolg € 12.026,19. 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Kredieten: 
Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2014003051 
(2014) 

IE15overig beleid Vrije 
Tijd 

2014/2200017/VT/0740/ - terreinen 
gemeenschapsgoederen -  IA/Sport 

OLC Racing - nieuwe 
buitenomheining (kant 
loket tot aan 
fietsenmaker) 

€ 13 700,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

29. goedkeuren plaatsen nieuwe verlichting langs ontsluitingsweg Ziekenhuis Waregem + 
verplaatsen verlichtingskegel 

Door het studiebureau Anteagroup uit Waregem werd het ontwerp opgemaakt voor de aanleg van de 
ontsluitingsweg van de parking van het OLV Lourdesziekenhuis over de voormalige spoorwegbedding tot aan 
het kruispunt van de Vijfseweg met de Transvaalstraat.  
Stad Waregem heeft opdracht gegeven aan de Intercommunale Gaselwest een ontwerp op te maken om de 
nieuwe ontsluitingsweg te verlichten. 
In het voorstel zijn volgende zaken opgenomen: 

- Plaatsen nieuwe verlichting (standaard OV Led-verlichting) 12 stuks 
steunen+palen+verlichtingstoestellen. 

- Verplaatsen verlichtingskegel. 
Kostprijs::€ 10.765,64 exclusief btw. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerpdossier goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

30. goedkeuren aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 
stilstaan en parkeerverbod in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 127 

In de Nieuwstraat is er geen voetpad voor de woning met huisnummer 127. Voetgangers moeten voor deze 
woning op de rijweg stappen om voorbij de woning terug het voetpad te gebruiken. Door de stijgende 
parkeerdruk in deze straat wordt er meer voor woning nr 127 geparkeerd. Hierdoor moeten voetgangers 
tussen de geparkeerde wagens op de rijweg stappen. Dit leidt tot conflicten. 
Op 9 september 2014 heeft de verkeerscel voorgesteld om voor deze woning een stilstaan en parkeerverbod 
in te voeren. Het schepencollege heeft dit voorstel op 18 september 2014 goedgekeurd. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van een verdrijvingsvlak. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: 
invoeren van een stilstaan en parkeerverbod in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 127 goed te 
keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

31. goedkeuren wegentracé verkaveling Feys-Viaene 

Op 29/08/2014  heeft BVBA Feys-Viaene, Waalstraat 229, 9870 Zulte  een verkaveling ingediend voor het 
verkavelen van grond in 8 kavels voor open bebouwing. Het perceel is gelegen te Waregem, Deerlijkseweg 
11, bekend ten kadaster onder sectie E 244 B3 en P2. 
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur. 
Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het woongebied van het gewestplan Kortrijk en is in 
overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 09.09.2014 tot en met 08.10.2014. Er 
werden twee bezwaarschriften ingediend: 

1. Yves De Wintere, Deerlijkseweg 3, 8790 Waregem 
Zal de toegang tot de zaak via de poort in de zijgevel nog gegarandeerd zijn na aanleg van weg en 
kan er een privé-parkeerplaats worden voorzien voor zijn bedrijf. 

2. 4 bewoners Industrielaan, 8790 Waregem 
Nokhoogte van 12,50 m te hoog zodat privacy kan aangetast worden. 

De bezwaren zijn ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond: 
De toegang tot de bedrijfsgebouwen van Yves Dewintere blijven gegarandeerd door de aanleg van de 
nieuwe weg. Momenteel is er slechts een erfdienstbaarheid van 4 m. Door de aanleg van de nieuwe 
weg, zal de toegang tot het terrein van bezwaarindiener een stuk verbeterd worden. Naast zijn perceel 
wordt eerst een gelijkgrondse berm voorzien van 1,30 m en daarna wordt een verharding (watergreppels 
inclusief) van 5.40m aangelegd. Het voorzien van een privé-parkeerplaats kan niet ingewilligd worden 
daar deze gronden nu al ingelijfd zijn in het openbaar domein en gebruikt worden als openbare parking.  
Bij de aanleg van de nieuwe wegenis worden de parkeerplaatsen behouden. 
Om de privacy van de bewoners van de Industrielaan te garanderen kan het Schepencollege in de 
stedenbouwkundige voorschriften van de verkavelingsvergunning voorwaarden opleggen. 

De verkeerscel heeft op 09.09.2014 het ontwerp van project gunstig geadviseerd. 
Bijkomend aan de aanleg van de nieuwe ontsluiting werd aan de verkavelaar gevraagd om een exta 
reservatiezone van 317m² langs de Deerlijkseweg te voorzien. Deze reservatiezone zal door de stad 
aangekocht worden, om het kruispunt ter hoogte van de Industrielaan-Deerlijkseweg-Hoogmolenstraat te 
kunnen herinrichten. De twee nieuwe woningen mogen geen toerit nemen tot deze reservatiezone. 
Bij het verkavelen is het aangewezen 5 % grond te reserveren van de bruto te verkavelen percelen (6.047m² 
-317m²=5.730m²) voor het aanleggen van groene ruimten. Indien de afstand niet of slechts gedeeltelijk 
stedenbouwkundig verantwoord is binnen de verkaveling, dan dient een bedrag overeenkomend met de 
waarde van de niet af te stane grond aan de stad Waregem te worden betaald. De waarde van de af te stane 
grond wordt, op voorstel van het schepencollege dd. 13.10.2011, forfaitair vastgelegd op 150 euro/m², 
zijnde 42.975 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren, de verplichting van de 
groenzone vast te leggen en akkoord te gaan met de aankoop van de reservatiezone langs de 
Deerlijkseweg. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

32. goedkeuren wegentracé bouwaanvraag VENECO² NV 

Op 06/06/2014 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning ontvangen  van N.V. VENECO², Port Arthurlaan 11 te 9000  Gent, tot het aanleggen van fietspad, 
herinrichten van openbaar domein en uitvoeren van rioleringswerken op het bedrijventerrein Zaubeek te 
Zulte, Kruishoutem en Waregem te 8790 Waregem, Gentse Heerweg  
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur. 
Het ontwerp van aanvraag werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 22/08/2014 tot en met 
20/09/2014; er werden geen bezwaren ingediend; 
De wegeniswerken worden uitgevoerd binnen de bestaande rooilijnen van de gemeentewegen gelegen op het 
grondgebied van Waregem; 
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Op verzoek van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en in toepassing van art. 4.2.25 VCRO moet 
ook een aanpassing van de wegenis binnen de bestaande rooilijnen ter goedkeuring aan de gemeenteraad te 
worden voorgelegd; 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

33. stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, renovatie kleedruimte: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

De Gemeenteraad keurde in zitting van 4 december 2012 het ontwerp goed tot het aanstellen van een 
ontwerper voor de renovatie van de kleedruimte van het zwembad in het stedelijk sportcentrum De Treffer. 
De ontwerpopdracht werd in zitting van 7 maart 2013 toegewezen aan architect Luk Derycke uit Ieper. 
Ondertussen is het definitieve ontwerp met bijhorend aanbestedingsdossier opgemaakt en klaar om ter 
goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad. Het dossier wordt opgevat in 1 lot vanwege de strenge 
planning, zodat er slechts 1 aannemer aansprakelijk is voor de uitvoering van het volledige dossier. 
Opmerking dienst gebouwen 
Indien er enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes worden ingediend, zal artikel 26 §1 1° e van de 
wet van 5 augustus 2006 aangewend worden. Volgens het artikel kan er dan overgestapt worden op een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met enkele voorwaarden. 
Raming: 1 303 893,57 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: open offerteaanvraag 
 
Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2014001292 
(2014) 

IE15overig beleid Vrije Tijd 2014/2210207/VT/0740/ - groot onderhoud 
gemeenschapsgoederen - IA/Sport 

zwembad De Treffer - 
renovatie kleedruimte 

€ 750 000,00 

2014001292 
(2015) 

IE15overig beleid Vrije Tijd 2014/2210207/VT/0740/ - groot onderhoud 
gemeenschapsgoederen - IA/Sport 

zwembad De Treffer - 
renovatie kleedruimte 

€ 250 000,00 

Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor de renovatie van de 
kleedruimte van het zwembad van het Stedelijk Sportcentrum De Treffer, en de wijze van gunnen vast 
te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

B1. motie tot overname van Be-Part Waregem door de Vlaamse overheid 
(agendapunt ingediend door raadslid H. Dewever) 

Motie tot overname van Be-Part Waregem door de Vlaamse Overheid  
Gelet op het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019, met in het bijzonder de afslanking van de 
rol van de provincies, waarbij deze de persoonsgebonden bevoegdheden zullen verliezen en zich zullen 
moeten beperken tot de grondgebonden bevoegdheden; 

Gelet op volgende overwegingen in de visietekst van voormeld Regeerakkoord, waarbij expliciet wordt 
gesteld: 

Vlaanderen koestert zijn cultuur als een keurmerk voor kwaliteit en staat wereldwijd bekend voor 
zijn kunst en zijn kunstenaars. 
Het internationaal cultuurbeleid vertrekt vanuit de kracht en de internationale uitstraling van onze 
kunstenaars en onze artistieke productie en kadert zich in en maakt gebruik van de opportuniteiten 
van het nieuw zich ontwikkelend Europees cultuurbeleid. 
We streven naar een professionele en kwalitatieve kunstensector die de maatschappelijke en 
culturele diversiteit in de samenleving aanspreekt en weerspiegelt. 

Gelet op het provinciaal platform voor actuele kunst Be-Part, gelegen te Waregem, Westerlaan 17, en 
uitgebouwd door de Provincie West-Vlaanderen, 

Gelet op de bezorgdheden die recent nog werden geuit door gedeputeerde Vanlerberghe, die duidelijk 
maakt dat Be-Part in het kader van voormeld Regeereakkoord door de Vlaamse overheid in eerste instantie 
aan de lokale overheid zou aangeboden worden; 

Gelet op het feit dat de werking van Be-Part volstrekt het lokale belang overstijgt en dat het ontbreekt aan 
de daarvoor noodzakelijke stedelijke middelen, mogelijkheden en expertise.  Gelet op het feit dat het 
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stedelijk beleid zich – naast het kunstonderwijs – overigens als kerntaak hoofdzakelijk beperkt ziet tot de 
ondersteuning van het lokale amateurkunstenbeleid en geen traditie heeft op het gebied van de actieve 
ondersteuning van de professionele sector; 

Beslist de gemeenteraad: 
Art. 1.   De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Overheid Be-Part inclusief gebouw en know how over  te 
nemen en te behouden in Waregem. 
En dit omdat: 

- Het gebouw bij de realisatie van de vernieuwing indertijd speciaal ontworpen is met het oog op 
tentoonstellingen en integrerend deel uitmaakt van de exposities die er plaats vinden; 

- Het gebouw bij de realisatie van de vernieuwing evenzeer speciaal ontworpen werd met het oog op 
het organiseren van residenties voor langere duur van beginnende beloftevolle kunstenaars; 

- de ligging van Be-Part in een bij uitstek ondernemende regio van Vlaanderen voordelen biedt op vlak  
van aansluiting bij private collectioneurs die er vaak aanwezig zijn en op die manier kunstproductie 
ook onrechtstreeks stimuleren; 

- Be-Part centraal gelegen is op de gekende kunstas langs de E17, gaande van de centrumsteden Gent 
tot in Kortrijk met diverse gerenommeerde kunstencentra zoals het S.M.A.K Gent, het Museum 
Dhondt-Dhaenens Deurle, het Roger Raveelmuseum Machelen, Deweer Art Gallery Otegem en Buda 
Kunstencentrum Kortrijk; 

- De ligging van Be-Part dicht bij de Franse grens bijzonder interessant is en opportuniteiten biedt 
voor grensoverschrijdende samenwerking. 

Art. 2. De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Overheid om minimaal de volledige werking van Be-Part over 
te nemen en te behouden, en dit in al haar aspecten: actuele kunsttentoonstellingen, workshops voor 
scholen en artiestenresidenties. 
De gemeenteraad is ervan overtuigd dat alle voormelde aspecten onderling verbonden zijn en elkaar 
versterken en stuk voor stuk belangrijk zijn voor het Vlaamse kunstenbeleid: 

- Het tentoonstellingsbeleid in Be-Part was de afgelopen jaren van uitermate hoog niveau waardoor de 
verderzetting ervan een absolute must is voor Vlaanderen als het zich daadwerkelijk wil opwerpen 
als een culturele topregio met authentieke hedendaagse kunst als motor van innovatie en 
gemeenschapsvorming; 

- Het tentoonstellingsbeleid in Be-Part stond steeds garant voor de creatieve ontplooiing van jonge 
beginnende kunstenaars en volgens het Regeerakkoord is het precies de wens van Vlaanderen om 
aandacht te besteden aan creatieve jongeren en beginnende kunstenaars die zo de kans krijgen een 
sprong te maken in hun carrière en zich internationaal te laten opmerken; 

- De artiestenresidenties zijn het middel bij uitstek om beloftevolle kunstenaars tot kunstproductie te 
laten komen zodat ze op die manier kansen krijgen om internationaal te kunnen doorstromen;  

- De workshops georganiseerd onder de naam  Be-Part  Atelier bieden al jarenlang de kans aan 
duizenden leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs uit de brede regio om in contact te komen 
met actuele kunst en om hun creativiteit aan te wakkeren.  De verderzetting van deze workshops is 
onmisbaar gelet op de doelstelling cultuureducatie die de Vlaamse overheid zichzelf oplegt in het 
kader van de Regeringsverklaring en in het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteiten (BBC). 

Art. 3. De gemeenteraad verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen deze motie over te maken 
aan de Vlaamse Minister van Cultuur. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

34. vragen 

Er werden vier vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid E. Devriendt: stand van zaken gemeentelijk leegstandregister en 
leegstandheffing 

“Sedert 1 januari 2010 is de opvolging van leegstand van gebouwen en woningen een gemeentelijke 
bevoegdheid. Om de gemeenten daarin te ondersteunen kunnen de lokale overheden beroep doen op een 
subsidie voor de opmaak van zo’n register, zijnde 1000€ en een jaarlijkse subsidie van 100€ voor de 
verplichte jaarlijkse actualisatie, verhoogd met 0,5€ per gebouw in dat register. Jaarlijks moet dit register 
bezorgd worden aan het Agentschap Wonen Vlaanderen, uiterlijk op 30 april.  
Stad Waregem is sinds 01/01/2013 gestart met zo’n leegstandsregister. Ook de leegstandsheffing, een 
belasting van 990€ voor een woning of gebouw dat minimum 12 maanden in het leegstandsregister is 
opgenomen, is sinds maart 2013 in voege (vanaf aanslagjaar 2013).  
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Mijn vragen: 

- Kreeg stad Waregem deze subsidie voor opmaak en actualisatie van het leegstandsregister? 

- Wat is de stand van zaken van dit leegstandsregister? Hoeveel gebouwen en woningen staan daar op 
vandaag op?   

- Op hoeveel panden is de leegstandsheffing reeds van toepassing? Hoeveel inkomsten genereert deze 
belasting?” 

Vraag 2. vraag raadslid K. Ravelingien: huisvesting Rode Kruis en Vlaams Kruis 

“Onlangs heb ik vernomen dat het Rode Kruis en Vlaams Kruis, momenteel gehuisvest in het 
regenboogstadion, zich zal moeten herlocaliseren. Mijn vraag is nu of daar al een nieuwe locatie voor 
gevonden is?” 

Vraag 3. vraag raadslid M. Verhellen: parkeerdruk rond Het Pand 

“Onlangs riep het stadsbestuur, bij monde van schepen Chanterie, alle automobilisten op om hun wagen 
zoveel mogelijk te parkeren op de parking van het Jeugdcentrum of de Expo. Deze oproep had als bedoeling 
de parkeerdruk rond Het Pand te milderen. Door werken i.k.v. de Zuidboulevard zijn er namelijk een groot 
aantal parkeerplaatsen tijdelijk weggevallen. De oproep van de schepen is o.i. terecht al was het maar 
omdat op die manier langparkeerders plaats maken voor kortparkeerders. Ik was dan ook verbaast toen ik 
op zaterdag 25/10 moest vaststellen dat een 20-tal parkeerplaatsen aan Het Pand, zijde De Schakel, 
ondanks de oproep van de schepen worden ingenomen door bestelwagen en vrachtwagen van de 
marktkramers. M.i. kunnen deze vrachtwagens mits wat organisatie (bv. het inschakelen van de marktbus) 
geparkeerd worden aan de Expo of een andere randparking. Dit geldt evenzo voor de voertuigen van het 
stadspersoneel. Graag verneem ik tijdens de e.k. gemeenteraad welke actie het stadsbestuur in deze zal 
ondernemen?” 

Vraag 4. vraag raadslid M. Verhellen: verkeer in Transvaalstraat en Lindetuin 

“Bewoners van de Transvaalstraat en Lindetuin zijn de vele en hoge snelheden van personenwagens en 
vrachtwagens in hun buurt beu. Dit lieten ze ons onlangs weten. Wat is er aan de hand?  
De Transvaalstraat en Lindetuin zijn gelegen in een zone waar uitzonderlijk plaatselijk verkeer geldig is 
voor vrachtwagens > 3.5t. Bewoners stellen echter vast dat veel vrachtwagenbestuurders hun buurt alsnog 
gebruiken als doorgangsweg naar de N43/Vijfseweg en Roterijstraat. Daarnaast ervaren de bewoners dat 
het aantal personenwagen die door hun buurt rijden als kortere en vluggere doorgangsweg van en naar de 
N43/Vijfsweg/Roterijstraat behoorlijk is tegenomen. Zij ervaren daarnaast dat heel wat autobestuurders de 
geldende snelheid (50km/h) niet respecteren. Een gebrek aan respect vanwege de bestuurders, geen of in 
ieder geval te weinig controle, onvoldoende aanduiding  (op de N43 ontbreekt bv. elk bord die verwijst naar 
de tonnagebeperking) en een onaangepast wegprofiel liggen o.i. hier aan de basis. Graag verneem ik tijdens 
de e.k. gemeenteraad welke maatregelen het stadsbestuur in deze zal nemen?” 

35. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 7 oktober 2014. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

 


