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1. mededelingen 

- Volgende commissie: woensdag 3 november 2010 om 18.15 uur 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 9 november 2010 om 19.00 uur. 

 
 

2. goedkeuren verlengen hospitalisatieverzekering via de RSZPPO voor de jaren 2011, 2012 en 

2013 

De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2001 beslist een hospitalisatieverzekering voor het personeel af te 
sluiten vanaf 1 januari 2002. Op 6 december 2001 werd beslist toe te treden tot de collectieve verzekering 
“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte die de RSZPPO via de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst (GSD) afgesloten had. Deze overeenkomst werd afgesloten met de verzekeringsmaatschappij Ethias 
(destijds OMOB) voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004. Op geregelde tijdstippen 
doet de RSZPPO een nieuwe marktconsultatie. Voor de perioden 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 
en 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 heeft het stadsbestuur zich telkens aangesloten bij de 
collectieve verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de RSZPPO via de 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) afgesloten heeft met de verzekeringsmaatschappij Ethias. 
 
In het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werd 
afgesproken om met werkgevers en vakbonden samen werk te maken van een Vlaamse Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst voor de lokale besturen. Op 26 januari 2009 hebben de VVSG en de drie 
werknemersorganisaties de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de Lokale Besturen in Vlaanderen vzw 
(afgekort GSD-V vzw) opgericht. De statuten van de GSD-V vzw werden gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 17 april 2009. Vanaf 1 januari 2010 heeft deze nieuwe vzw de bestaande dienstverlening van 
de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) volledig overgenomen. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2009 
beslist uit te treden uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) op 31 december 2009 en toe te treden 
tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de Lokale Besturen in Vlaanderen vzw (GSD-V vzw) vanaf 1 
januari 2010. 
 
Via een openbare aanbesteding heeft de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO met Ethias een 
collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" afgesloten, geldig van 1 
januari 2008 tot 31 december 2010. Het stadsbestuur heeft zich hierbij aangesloten. In het bestek van de 
GSD werd voorzien in de mogelijkheid om deze overeenkomst met drie jaar te verlengen, namelijk van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2013. De Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de Lokale Besturen 
in Vlaanderen vzw heeft deze overeenkomst met Ethias voor de jaren 2011, 2012 en 2013 ondertussen 
verlengd. De lokale besturen krijgen opnieuw de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. 
 
Aan de verzekeringsvoorwaarden (zie bijlage) werden geen wijzigingen aangebracht. Zoals verwacht zijn de 
premies wel gestegen en nog iets meer gedifferentieerd naar leeftijd. Het bedrag van deze premies blijft 
onveranderd gedurende de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. 
 
Er kan opnieuw gekozen worden uit een basisformule, waarbij de kosten voor een eenpersoonskamer 
(verblijf, erelonen en/of ereloonsupplementen) niet terugbetaald worden en een uitgebreide formule, 
waarbij de voornoemde kosten wel terugbetaald worden. Aangezien de personeelsleden van bij het begin 
van de toekenning van de hospitalisatieverzekering de formule met terugbetaling van de kosten voor een 
eenpersoonskamer gekregen hebben, wordt voorgesteld opnieuw te kiezen voor de uitgebreide formule. De 
aangeslotenen kunnen dan zelf nog voor een andere waarborgformule kiezen. De enige voorwaarde is dat 
alle leden van het aangesloten gezin voor dezelfde waarborgformule moeten kiezen. Het volledige gezin 
kiest dus ofwel voor de basisformule ofwel voor de uitgebreide formule. 
 
Te betalen premies voor de jaren 2011, 2012 en 2013: 

Premies ten laste van 
het bestuur 

Het bestuur kiest voor de 
basisformule 

Het bestuur kiest voor de 
uitgebreide formule 

per hoofdverzekerde tot 
en met 20 jaar 

€ 44,00 € 57,20 
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per hoofdverzekerde 
vanaf 21 tot en met  
49 jaar 

€ 99,83 € 176,00 

per hoofdverzekerde 
vanaf 50 tot en met  
64 jaar 

€ 132,00 € 275,00 

 
 

Premies ten laste van de 
verzekerden 

Titularis wenst 
voor alle 
aangeslotenen 
van zijn gezin 
de 
basisformule 

Titularis wenst 
voor alle 
aangeslotenen 
van zijn gezin 
de uitgebreide 
formule 

Titularis wenst 
voor alle 
aangeslotenen 
van zijn gezin 
de 
basisformule 

Titularis wenst 
voor alle 
aangeslotenen 
van zijn gezin 
de uitgebreide 
formule 

per hoofdverzekerde tot 
en met 20 jaar 

€ 0,00 € 13,20 € 0,00 € 0,00 

per hoofdverzekerde 
vanaf 21 tot en met  
49 jaar 

€ 0,00 € 76,17 € 0,00 € 0,00 

per hoofdverzekerde 
vanaf 50 tot en met  
64 jaar 

€ 0,00 € 143,00 € 0,00 € 0,00 

per nevenverzekerde tot 
en met 20 jaar 

€ 44,00 € 57,20 € 44,00 € 57,20 

per nevenverzekerde 
vanaf 21 tot en met  
49 jaar 

€ 99,83 € 176,00 € 99,83 € 176,00 

per nevenverzekerde 
vanaf 50 tot en met  
64 jaar 

€ 132,00 € 275,00 € 132,00 € 275,00 

per nevenverzekerde 
vanaf 65 tot en met  
69 jaar 

€ 374,00 € 550,00 € 374,00 € 550,00 

per nevenverzekerde 
vanaf 70 jaar 

€ 429,00 € 726,00 € 429,00 € 726,00 

 
Deze opdracht wordt geraamd op 50 000,00 euro per jaar of 150 000,00 euro voor drie jaar. 
Het nodige krediet wordt elk jaar in het budget ingeschreven op het artikel 050/117-01. 
Het stadsbestuur betaalt de premies van de collectieve verzekering voor de categorieën personeelsleden 
(hoofdverzekerden) die opgesomd zijn in de gemeenteraadsbeslissing van 2 oktober 2001. Als zij dit wensen, 
kunnen de hoofdverzekerden hun nevenverzekerden (bijvoorbeeld hun kinderen) bij deze verzekering laten 
aansluiten. Deze premies zijn uiteraard niet ten laste van het stadsbestuur. 
 
De financieel beheerder heeft een definitief gunstig visum afgeleverd: visum 2010/150 van 14 september 
2010. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich aan te sluiten bij de verlenging van de collectieve 
verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de RSZPPO via de 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de Lokale Besturen in Vlaanderen vzw afgesloten heeft met de 
verzekeringsmaatschappij Ethias voor de jaren 2011, 2012 en 2013, te kiezen voor de uitgebreide 
formule en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de verlenging van deze 
overeenkomst met Ethias te ondertekenen. 

 
 

3. goedkeuren investeringstoelage voor OCMW Waregem voor aankoop grond Beveren-Leie, 

Kerkdreef 43 

In haar raadszitting van 21 december 2009 nam het OCMW van Waregem de beslissing tot het wederinkopen 
van de grond te Beveren-Leie, Kerkdreef 43.  
Bij beslissing van de gemeenteraad van 2 februari 2010 zag Stad Waregem af van haar voorkooprecht op deze 
grond mits in de verkoopakte het voorkooprecht voor de stad opnieuw wordt opgenomen.  In het 
overlegcomité Stad-OCMW werd afgesproken dat deze grond door het OCMW zou wederingekocht worden van 
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VZW Kindercentrum voor de prijs van 125 000,00 euro met financiering door middel van een 
investeringstoelage van de Stad aan het OCMW. 
De akte tot aankoop werd verleden op 8 maart 2010 (met opname voorkooprecht). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de investeringstoelage van 125 000,00 euro aan het OCMW voor 
de wederinkoop grond Beveren-Leie, Kerkdreef 43 goed te keuren. 

 
 

4. opheffen tariefreglement Tour de France 

Ter gelegenheid van de tourstart in juli 2007 werden vlaggen aangemaakt voor ophanging langs de 
Waregemse ring + een variant die te koop werd aangeboden. Voor de verkoop werd in de 
gemeenteraadszitting van 3 juli 2007 een nog steeds geldend tariefreglement goedgekeurd (reglement in 
bijlage). Elke vlag kon verkocht worden aan 15 euro per stuk. 
Er zijn nu echter nog een aantal exemplaren op overschot, waarvan de verkoop nihil is. 
De beste oplossing lijkt een opheffing van het tariefreglement, inclusief een schenking van de resterende 
vlaggen aan KSV Waregem Vooruit, de organiserende vereniging van de tourstart. 
Het schepencollege heeft  op 26 augustus de opheffing van het tariefreglement positief geadviseerd, evenals 
de schenking aan KSV Waregem Vooruit.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opheffing en schenking te bekrachtigen. 

 
 

5. goedkeuren politieverordening offerfeest 2010 

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het Koninklijk Besluit 
van 11 februari 1988 bepaalt dat slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst enkel mogen 
worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen. Daarom is het aangewezen om tijdens een 
bepaalde sperperiode rond het offerfeest geen thuisslachtingen van schapen en lammeren toe te laten.  
Het offerfeest van de moslimgemeenschap wordt voorzien voor 16 november 2010. De stad richt een 
tijdelijke slachtvloer in, in overleg met de moslimgemeenschap en het slachthuis van Carlos Venwijnsberghe.  
We stellen een sperperiode voor van 14 november tot en met 18 november 2010.  
Ook zullen rond de locatie van de tijdelijke slachtvloer verkeersmaatregelen worden genomen die een vlotte 
doorstroming moeten garanderen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze verordening goed te keuren. 

 
 

6. gratis grondafstand voor inname in openbaar domein: hoek Harelbekestraat-Leemputstraat 

In uitvoering van het verkavelingscontract (5/34040/2394,1) dienen de verkavelaars mevrouw Mariette De 
Clercq en kinderen, gratis grond af te staan voor inlijving in de wegenis Leemputstraat/Harelbekestraat. 
Het betreft volgende stroken grond: 
- 7 ca grond, gelegen nabij de Harelbekestraat, gekadastreerd Sectie F nr 2D 
- 44ca grond, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd Sectie F nr 2G 
- 37ca grond, gelegen nabij de Leemputstraat, gekadastreerd Sectie B nr 420 E 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gratis grondafstand voor inname in de wegenis van de 
Leemputstraat/Harelbekestraat, goed te keuren. 

 
 

7. voorlopig vaststellen RUP oud containerpark 

Bij beslissing van 10 juli 2008 heeft het Schepencollege beslist tot het opmaken van RUP Oud Containerpark. 
In zitting van 4 november 2008 van de gemeenteraad werd de afsprakennota 2008-55 met Leiedal 
goedgekeurd.  
Bij schrijven van 10 september 2009 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid wordt medegedeeld dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. 
Het voorontwerp van september 2009 werd in de GECORO van 15 oktober 2009 gunstig geadviseerd. 
Het verslag van de plenaire vergadering dd. 12 november 2009 werd opgemaakt op 24 november 2009 en 
ontvangen op 27 november 2009. 
Het RUP wil de huidige site van het containerpark herbestemmen als wonen. De woningen aansluitend bij de 
effectieve projectzone zijn eveneens in het plangebied opgenomen. 
Gelet op het voorliggend ontwerp; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RUP 13.1 – Oud Containerpark Waregem voorlopig vast te 
stellen. 
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8. stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, aanpassingswerken: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

De Gemeenteraad keurde in zitting van 3 november 2009 het ontwerp goed tot het aanstellen van een 
ontwerper voor de aanpassingswerken aan de sporthal van het Stedelijke Sportcentrum De Treffer, en stelde 
de wijze van gunnen vast op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. In het College van 
23 december 2009 werd de opdracht toegewezen aan architect Luc Demeulemeester. 
Na meerdere overlegmomenten tussen de verantwoordelijke schepenen, sportdienst en de dienst gebouwen 
heeft de architect het volledige ontwerpdossier klaar om in te dienen. Enkel de integratie van de lift in het 
gebouw wordt nog bestudeerd. Het huidige dossier wordt opgesplitst in 4 loten: 
Lot 1: Ruwbouw & afwerking (328 796,58 euro incl. btw) 
Lot 2: Sanitair & Verwarming (65 045,37 euro incl. btw) 
Lot 3: Elektriciteit (15 618,92 euro incl. btw) 
Lot 4: Fietsenberging (54 733,56 euro incl. btw) 
Totale raming: 464 194,43 euro incl. BTW  
Wijze van gunnen: openbare aanbestedingen per lot 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 764/724-60 210127 2010/292 € 477 600,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijk Sportcentrum De Treffer, sporthal, 
aanpassingswerken: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen” 
 
 

9. goedkeuren jeugdbeleidsplan 2011-2013 

Conform het de decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het 
gemeentelijk, intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de 
decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 werd een jeugdbeleidsplan opgemaakt voor de periode 
2011-2013. Het jeugdbeleidsplan werd opgesteld door de stuurgroep jeugdbeleidsplan in samenwerking met 
de stedelijke jeugddienst.  
In het jeugdbeleidsplan staan de doelstellingen en concrete acties vermeld die het stadsbestuur zullen 
uitvoeren in de periode 2011-2013 ten aanzien van de kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. Tijdens de 
algemene vergadering van de jeugdraad op 20 september 2010 bracht de jeugdraad een advies uit over het 
voorgelegd ontwerpplan. 
De prioriteiten voor het jeugdbeleidsplan 2011-2013 werden door de Vlaamse overheid vastgelegd. Voor het 
hoofdstuk jeugdbeleid werd dit de prioriteit “jongeren en cultuur”. Voor het hoofdstuk jeugdwerkbeleid 
werd de prioriteit “brandveiligheid van jeugdlokalen”. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorgelegde jeugdbeleidsplan 2011-2013 goed te keuren. 

 
 

10. goedkeuren convenant voor- en naschoolse opvang 

In een overleg tussen het stadsbestuur, vzw Kindercentrum en de inrichtende machten van de 3 
onderwijsnetten werd een convenant voor- en naschoolse opvang uitgewerkt.  Hierin wordt een 
gestructureerde, uniforme aanpak van de voor- en naschoolse opvang in Waregem en de krijtlijnen voor 
lange termijn vastgelegd.  In de convenant werden bovendien de bijdragen van de betrokken partijen 
vastgelegd.  Voor het stadsbestuur betekent dit een jaarlijkse bijdrage van 67.500 euro en een jaarlijkse 
bijdrage van 3.500 euro per vestigingsplaats voor- en naschoolse opvang stedelijk onderwijs (= 17.500 euro). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: goedkeuren convenant voor- en naschoolse opvang. 
 
 

11. bekrachtigen statuten en werking van Kunst-Act 

Historiek:  
In de toezichtscommissie van 1994.10.19 werd onder de toen eindigende legislatuur beslist, naar analogie 
met de concertvereniging in de Muziekacademie, een feitelijke vereniging in het leven te roepen onder de 
naam „Kunst -act‟. Alle leerlingen konden vanaf het schooljaar „94-„95 vrijwillig toetreden door 150 Bfr 
jaarlijks lidgeld te betalen. Het was de bedoeling om met een „vriendenkring van de tekenacademie‟ buiten 
het normale lesurenpakket activiteiten te ontwikkelen binnen de interessesfeer van de leden en met 
raakvlakken aan de tekenacademieactiviteiten.  Zo kunnen o.m. groepsbezoeken aan tentoonstellingen 
en/of culturele plaatsen georganiseerd worden, kan er meegewerkt worden in culturele projecten, … 
Volgende voorwaarden zijn bepaald: 

 De „vriendenkring‟ werkt onder de naam „Kunst-act‟ en bestaat uit de leerlingen die hun 
lidmaatschapbijdrage betalen; 
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 „Kunst-act‟ staat onder toezicht van de schoolcommissie (=toezichtscommissie);. 

 Naast de directeur zullen twee personen, de voorzitter en de ondervoorzitter alle verrichtingen volgen.       
Ze ondertekenen de orderbevestigingen. 

 Er zal in elke toezichtcommissie een open boekhouding van inkomsten en uitgaven voorgelegd worden. 
Het gemeentebestuur heeft recht op inzage. 

De bovenstaande doelstellingen en praktische werking ervan worden al 15 jaar op deze wijze gehandhaafd. 
Momenteel wordt er op vrijwillige basis 8 euro bijdrage gevraagd op het ogenblik van de jaarlijkse 
inschrijving. 
Statuten en werking 
Doelstelling 
De vriendenkring „Kunst-act‟ behoudt als feitelijke vereniging zijn werking in de schoot van de Academie 
voor Beeldende Vorming en beoogt verder activiteiten te ontwikkelen binnen de interessesfeer van de leden 
en met raakvlakken aan de Academie voor Beeldende Vorming.  Zo kunnen o.m. groepsbezoeken aan 
tentoonstellingen en/of culturele plaatsen georganiseerd worden, kan er meegewerkt worden in culturele 
projecten, … 
Financiering 
Ter financiering van haar activiteiten vraagt „Kunst-act‟ aan haar leden een ledenbijdrage, waarvan het 
maximale bedrag door de Gemeenteraad wordt vastgesteld op 10,00 EUR.  Het  bedrag van de ledenbijdrage 
wordt jaarlijks bepaald door de toezichtscommissie beneden deze grens.  Deze facultatieve ledenbijdrage 
mag jaarlijks aan alle leerlingen van de Academie voor Beeldende Vorming worden voorgesteld bij de 
inschrijving, maar niet worden opgelegd.  Iedere leerling kan bijgevolg zelf beslissen om tot deze vereniging 
toe te treden of niet.  Deze ledenbijdrage wordt desgevallend geïnd samen met het inschrijvingsgeld en 
doorgestort naar de stad.  Het totaal bedrag geïnde facultatieve ledenbijdrage wordt bij wijze van toelage 
door het S.C. (afhankelijk van de verantwoording) geheel of gedeeltelijk weer beschikbaar gesteld aan de 
vereniging „Kunst-Act‟ ter financiering van haar activiteiten.   
De veiling, die periodiek wordt gehouden binnen de gebouwen van de SABV, wordt georganiseerd door 
„Kunst-Act‟ met geschonken kunstwerken van leerlingen en van kunstenaars die hebben tentoongesteld in de 
gebouwen van de SABV.  Bij wijze van compensatie voor gebruikte materialen dient „Kunst-Act‟ 10% van de 
opbrengst van de geveilde werken aan de stad af te staan. De overige 90% van de veilingopbrengst, evenals 
de andere baten en lasten van de veiling zijn voor „Kunst-Act‟. 
Afspraken m.b.t. toezicht 
„Kunst-Act‟ is een feitelijke vereniging en haar werking gebeurt volledig onder toezicht van de 
toezichtscommissie van de SABV en enkel bij beslissing van hen. 
Een voorzitter, secretaris en penningmeester zullen de werking van „Kunst-Act‟ leiden, de beslissingen 
noteren en alle financiële verrichtingen opvolgen. 
Er dient een open boekhouding te worden gevoerd en periodiek financieel verslag te worden uitgebracht aan 
de toezichtscommissie. 
De 10%-opbrengsten van de periodieke veiling worden binnen redelijke termijn met de nodige bewijsstukken 
aan de stad overgemaakt. 
Het gemeentebestuur heeft recht op inzage van de verslagen en de financiële stukken, telkens daar om 
verzocht wordt en krijgt jaarlijks een financieel verslag na afloop van het boekjaar. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: bekrachtigen statuten en werking van Kunst-Act 
 
 

12. principebeslissing tot deelname aan de werking van de lokale entiteit regio Kortrijk van het  
 FRGE (agendapunt ingediend door raadslid Mario Verhellen) 

 
 

13. vragen 

Er zijn … vragen ingediend op het secretariaat: 
 

 
 

14. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (…/…) aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 7 
september 2010. 

 
 


