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OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) 
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DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1. mededelingen 

Volgende commissies en gemeenteraden in december: 
- commissie op dinsdag 30 november 2010 
- gemeenteraad op maandag 6 december 2010 
- extra commissie op donderdag 9 december 2010 
- extra gemeenteraad op donderdag 16 december 2010. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. WVI: buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010: 
a) goedkeuren agenda 

b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

a) goedkeuren agenda 
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 bespreking voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op woensdag 8 december 2010 en behandelt volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2010 
2. Begroting 2011 
3. Benoeming 2 leden aandelen A in de regionale comite‟s: de heer Johan Tanghe (Oudenburg) en de heer 

Wally Corneillie (Ledegem) 
4. Benoeming één bestuurder aandelen B: de heer Anthony Dumarey 
5. Mededelingen 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem: 

VOORBEREIDING Beknopte omschrijving 
van de besluiten van  

de gemeenteraad van 09 november 2010    
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Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking 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 WVI op 6/12/1010. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

3. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010: goedkeuren agenda en 
statutenwijziging 

De stad werd per aangetekende brief van 30 september 2010 opgeroepen deel te nemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST op 22 december 2010 in Kortrijk, President Kennedypark 
12 met volgende agenda: 
1. a. 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. 
 b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2011 alsook van 

de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2011.  
3. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – Bekrachtiging. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 
De voorgestelde statutenwijziging (punt 1b) heeft als bedoeling een bijkomende dienstverlening op te nemen 
nl. de EnergieDiensten voor Lokale Besturen (EDLB) en dat hiermee ingespeeld wordt op de bestaande lokale 
en gemeentelijke behoeften binnen het statutair en regelgevend kader. 
De toelichtende documenten vindt u op het intranet onder gemeenteraad november/toelichtende 
documenten. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 

a) goedkeuren agenda 
Ingevolge het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van FIGGA aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd.  De 
vergadering vindt plaats op woensdag 22 december 2010 om 18.00u en bevat volgende punten: 
1. Strategie voor het boekjaar 2011 
2. Begroting over het boekjaar 2011 en meerjarenbegroting 
3. Kapitaalverhoging Publi-T 
4. Statutaire benoemingen. 
De toelichtende documenten staan op het Intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem 
Het decreet van 06/07/2001 m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.  De stad Waregem heeft recht op 2 stemmen in 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 22 december 2010. 
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Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 7 december 2010: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

a) goedkeuren agenda 
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 bespreking voorgelegd.  De vergadering vindt 
plaats op 07/12/2010 en behandelt volgende punten: 
1. Werkprogramma 2011 
2. Begroting 2011 
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2011 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem: 
Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking 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 algemene vergadering van Leiedal op 07/12/2010. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

6. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2010: 
a) goedkeuren agenda 

b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger 

a) goedkeuren agenda 
Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van W.I.V. aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd.  De vergadering vindt 
plaats op 15/12/2010 en behandelt volgende punten: 
1. Bespreking van de strategie, de te plannen activiteiten en de begroting voor het jaar 2011 ; bepaling van 

de werkingsbijdrage van de gemeenten voor 2011 op 0,25 euro per inwoner, in één maal te innen 
2. Varia. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem: 
Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking 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 algemene vergadering van W.I.V. op 15/12/1010. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 14 december 2010: 
a) goedkeuren agenda 

b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 

a) 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 bespreking voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 14/12/2010 en behandelt volgende punten: 
1. Vaststelling werkprogramma 2011 
2. Vaststelling begroting 2011 
3. Vervanging bestuurder namens gemeente Pittem 
4. Verlenging mandaat deskundige Kris Coenegrachts 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad Waregem: 
Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.  
De stad Waregem heeft recht op 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering.  De kandidaturen werden 
opgevraagd.  De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangend 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon. op 
14/12/2010. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

8. project Ware Heem: goedkeuren aanstellen juridisch-financieel adviseur voor begeleiding PPS-

project site Ware Heem + vaststellen wijze van gunnen 

In zitting van de Gemeenteraad van 6/10/2009 werd de opdracht voor het PPS-project site Ware Heem 
goedgekeurd. 
Deze opdracht werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad, en 8 promotoren dienden hun kandidatuur 
in. 4 van de 8 kandidaten dienden op 23/08/2010 effectief ook een projectvoorstel in. 
Voor een goede projectopvolging is het noodzakelijk dat de stad zich juridisch en financieel laat begeleiden. 
Deze ondersteuning zou bestaan uit: 
Fase 1: juridisch-financieel advies verlenen bij de toewijzingsprocedure en het afsluiten van de contracten; 
Fase 2: juridisch-financiële begeleiding bij de uitvoering, inzonderheid wat betreft de contacten met de 
diverse actoren en contractanten. 
Deze opdracht wordt in 1e fase geraamd op 22 000,00 € en in 2e fase op 15 000,00 €. 
Momenteel heeft de stad een gelijkaardige opdracht lopen bij de firma Cottyn voor het dossier PPS 
Regenboogstadion. 
In dit bestek staat vermeld dat: 

“op basis van artikel 17 §2 2° b van de wet overheidsopdrachten van 24/12/1993, heeft het 
bestuur het recht om de diensten, waarvan sprake in dit bestek, te gunnen aan de oorspronkelijke 
dienstverlener bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking binnen een 
periode van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht.” 

Vermits het hier om een gelijkaardige opdracht gaat, wordt voorgesteld om, op basis van artikel 17 §2 2° b 
om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten en desgevallend te 
gunnen aan de oorspronkelijke dienstverlener. 
Financieel advies: 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opdracht tot het aanstellen van een juridisch-financieel 
adviseur voor het PPS-project Site Ware Heem goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
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- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

9. project Ware Heem: goedkeuren ontwerp aanstellen technisch adviseur + vaststellen wijze van 

gunnen 

Voor het dossier Ware Heem werden door 4 ontwikkelaars een lijvig en deskundig dossier ingediend. Dit werd 
door hen op 27 september gepresenteerd en toegelicht. Om ons bij te staan bij de keuzebepaling tot één 
ontwikkelaar dient ondersteuning gezocht te worden op enerzijds financieel-juridisch vlak en anderzijds op 
technisch vlak. Voor het eerste luik wordt in de gemeenteraad van november 2010 een beslissing genomen. 
Voor het tweede en technische luik wordt gezocht naar een studiebureau onderlegd in grotere bouwdossiers 
van publieke pleinen, parken, ondergrondse parkeerhavens en gebouwen. De opdracht omvat een grondige 
lezing van de 4 projectdossiers en vervolgens een advisering in de keuzebepaling van de juiste aanbieder. De 
opdracht houdt ook de adviseursrol in bij mogelijke onderhandelingen met één of meerdere kandidaten. 
Deze advisering houdt verder in dat alle technische eigenschappen die terug te vinden zijn in de ingediende 
voorstellen opgelijst worden en naast elkaar worden afgewogen op hun kwaliteit en volledigheid. Welke 
ontwikkelaar biedt het meest professionele pakket aan van goeie timing, professionele aanpak en vooral 
kwaliteitsvolle en duurzame uitvoering? De opdracht neemt een einde op het ogenblik dat het 
opdrachtgevend bestuur het project aan een ontwikkelaar toewijst. 
Raming ereloon: 24.200,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Beschikbare kredieten:  24 500,00 euro (via BW3) 
Advies F.B.: gunstig indien de  nodige kredieten worden bij voorzien door middel van de eerstvolgende 
budgetwijziging 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 767/722-60 210250      € 0,00 

Bij te voorzien via BW3 (technische advisering) € 24 500 

Aan de gemeenteraad word gevraagd het ontwerp project Ware Heem goed te keuren, een technisch 
adviseur aan te stellen en het wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

10. goedkeuren ontwerp statutenwijziging WAGSO 

Gelet op artikel 234 van het gemeentedecreet houdende de bepalingen aangaande een statutenwijziging van 
het autonoom gemeentebedrijf; 
Gelet op artikel 3 van de statuten van WAGSO aangaande een statutenwijziging van het autonoom 
gemeentebedrijf; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juli 2008 tot oprichting van WAGSO waarin de statuten 
werden vastgesteld; 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 16 oktober 2008 houdende de goedkeuring van de oprichting van het 
autonoom gemeentebedrijf; 
Gelet op artikel 6 van de statuten van WAGSO aangaande het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf; 
Overwegende dat artikel 6,§1 van de statuten bepaalt dat het maatschappelijk kapitaal van het autonoom 
gemeentebedrijf 2 493 056,74 euro bedraagt; 
Overwegende dat het maatschappelijk kapitaal zoals bepaald in de statuten is opgebouwd door de 
samenstelling van 50 000,00 euro startkapitaal dat werd gestort bij opstarting door de stad Waregem en 2 
443 056,74 euro van de stedelijke regie voor het grond- en pandenbeleid van de stad Waregem; 
Overwegende dat het initieel de bedoeling was om de regie, na opdoeking, volledig onder te brengen in het 
WAGSO, waardoor het volledige kapitaal van de regie dan ook aan WAGSO zou worden toegevoegd; 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 1 december 2009 heeft beslist de regie projectmatig te 
evalueren en te bekijken welke projecten al dan niet bij WAGSO zouden worden ondergebracht; 
Overwegende dat hierdoor het kapitaal van 2 443 056,74 euro momenteel niet bij WAGSO is ondergebracht 
en aldus dient te worden vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal voor de volledigheid beter met dit 
bedrag zou worden verminderd; 
Overwegende dat WAGSO in de jaarrekening 2009 nog een rekening-courant had openstaan bij de stad 
Waregem aangaande stortingen gedaan ten behoeve van de bouw Boothuis en dit voor een bedrag van 491 
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276,13 euro en werd gesteld dat dit bedrag zou worden aangevuld tot 500 000,00 euro wat dan in 2010 in 
kapitaal zou worden overgeboekt; 
Overwegende dat de begroting WAGSO 2010 is afgesloten met een tekort van 199 500,00 euro aangezien 
werd vooropgesteld dat VZW Het Pand in de loop van 2010 aan WAGSO zou worden toegevoegd; 
Overwegende dat omwille van fiscaal en juridisch onderzoek en het in werking treden van de wet van 30 
december 2009 waardoor een fusie meer opportuun is gebleken dan een strikte overname de overheveling 
van de activiteiten van VZW Het Pand naar WAGSO pas met ingang van 1 januari 2011 kan worden 
gerealiseerd; 
Overwegende dat hierdoor opportuun is gebleken dat vanuit VZW Het Pand als voorschot op de fusie tussen 
de VZW en WAGSO een bedrag van 311 500,00 euro zal worden volstort, zijnde het bedrag dat VZW Het Pand 
heeft opgebouwd uit een contractueel voorziene onbeschikbare reserve; 
Gelet op artikel 38, §3 van de statuten van WAGSO dat bepaalt dat WAGSO jaarlijks haar jaarrekening 
uiterlijk op 31 maart aan de gemeenteraad dient voor te leggen; 
Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet dat per 1 juli 2009 werd gewijzigd en heden bepaalt dat een 
autonoom gemeentebedrijf jaarlijks uiterlijk op 31 mei haar jaarrekening ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad dient voor te leggen; 
Wordt voorgesteld aan de gemeenteraad een statutenwijziging voor WAGSO als volgt goed te keuren: 

- het maatschappelijk kapitaal, zoals opgenomen in artikel 6, §1 te wijzigen van 2 493 056,74 euro 
naar 861 500,00 euro 

- Artikel 38, §3 van de statuten te wijzigen als volgt: “De raad van bestuur maakt het 
activiteitenverslag op en stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de 
jaarrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.” 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp voor statutenwijziging van het WAGSO goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

11. kennis nemen van kasverslag 2e kwartaal 2010 stad Waregem 

Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 18 804 965,16 euro. Dit bedrag stemt overeen met 
de resultaten uit de boekhouding: 

Kastoestand Stad 2010-06-30 

Financiële rekeningen Algemene Saldi 

 Rekening Debet Credit 

DEXIA rek. courant 55001 936 520,22  

DEXIA rek. kredietopeningen 55006   

DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 60 127,13  

DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018 7 000,00  

DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030   

Fortis rek. courant 55201 70 319,84  

Fortis rekening leningsgelden 55218   

Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 17 512 567,75  

Andere banken 55501 16 192,08  

Bank van de Post rek. courant 55600 472 291,76  

Kas speciën 55700 327,23  

Totaal van de financiële rekeningen  19 075 346,01  

Saldo van de financiële rekeningen  19 075 346,01  

Interne overboekingen    

DEXIA betalingen in uitvoering   270 380,85 

Globaal saldo  18 804 965,16  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit kasverslag. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. diverse kerkbesturen: 
a) goedkeuren budgetwijziging 2010  

b) kennisname budgetwijziging 2010 
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Onderstaande kerkbesturen hebben hun budget 2010 aangepast. Hieronder het overzicht met de impact op 
de gemeentelijke bijdrage: 

Samenvatting toelagen per bestuur 

EXPLOITATIE 

DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B 2010 

2301 HH. Amandus en Blasius 262.989,95 -128,21 262.861,74 

2302 Heilige Familie 146.974,18 -851,00 146.123,18 

2304 Heilige Jozef 21.174,50 0,00 21.174,50 

2305 Sint Jan de Doper 39.281,22 0,00 39.281,22 

2306 Sint Martinus 30.661,86 0,00 30.661,86 

2307 Sint Eligius 48.326,35 0,00 48.326,35 

     

     INVESTERINGEN 

DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B 2010 

2301 HH. Amandus en Blasius 82.013,75 77.717,73 159.731,48 

2302 Heilige Familie 2.015,00 2.785,20 4.800,20 

2304 Heilige Jozef 12.000,00 1.168,58 13.168,58 

2305 Sint Jan de Doper 7.060,00 0,00 7.060,00 

2306 Sint Martinus 0,00 0,00 0,00 

2307 Sint Eligius 3.910,00 2.403,84 6.313,84 

     

     Totaal exploitatie + investeringen  per bestuur 

DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B 2010 

2301 HH. Amandus en Blasius 345.003,70 77.589,52 422.593,22 

2302 Heilige Familie 148.989,18 1.934,20 150.923,38 

2304 Heilige Jozef 33.174,50 1.168,58 34.343,08 

2305 Sint Jan de Doper 46.341,22 0,00 46.341,22 

2306 Sint Martinus 30.661,86 0,00 30.661,86 

2307 Sint Eligius 52.236,35 2.403,84 54.640,19 

a. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde budgetten 2010 van de kerkbesturen H Familie 
en St Eligius goed te keuren. 

b. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de gewijzigde budgetten 2010 van de 
kerkbesturen HH Amandus en Blasius, H Jozef, St Jan de Doper en St Martinus. 

 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

13. kennisname budgetwijziging 2010 kerkbestuur Sint-Anna 

Het kerkbestuur van Sint-Anna heeft het budget 2010 aangepast. Deze budgetwijziging werd in de 
gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk van 23 september 2010 goedgekeurd. Stad Waregem 
dient hier enkel kennis van te nemen. 

Samenvatting toelagen per bestuur 

EXPLOITATIE 

DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B 2010 

1012 Sint Anna 723,29 300,61 1.023,90 

     

     INVESTERINGEN 

DN Kerkbestuur B 2010 Wijziging nieuw B 2010 

1012 Sint Anna 0,00 0,00 0,00 
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     Totaal exploitatie + investeringen  per bestuur 

DN Kerkbestuur B 2009 Wijziging nieuw B 2009 

1012 Sint Anna 723,29 300,61 1.023,90 
(Aandeel Waregem is 11,5% van totaal bedrag 8 903,46 euro) 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het gewijzigd budget 2010 van het 
kerkbestuur Sint-Anna. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

14. goedkeuren aanpassing meerjarenplanning 2008-2013 diverse kerkbesturen 

Het meerjarenplan 2008–2013 van onderstaande kerkbesturen wordt voor de jaren 2010 en volgende 
gewijzigd met volgende eindcijfers: 

Samenvatting toelagen per bestuur 

EXPLOITATIE 

DN Kerkbestuur MJP 2010 MJP 2011 MJP 2012 MJP 2013 

2302 Heilige Familie 148157,69 148.103,51 143.329,76 141.318,49 

2304 Heilige Jozef 29.795,00 30.262,00 30.744,00 31.234,00 

2306 Sint Martinus 68.609,18 69.463,68 70.329,49 71.206,78 

      

      INVESTERINGEN 

DN Kerkbestuur MJP 2010 MJP 2011 MJP 2012 MJP 2013 

2302 Heilige Familie 4800,20 10.315,00 2.076,00 2.107,00 

2304 Heilige Jozef 12.000,00 11.100,00 10.000,00 5.000,00 

2306 Sint Martinus 0,00 10.500,00 0,00 0,00 

      

      Totaal exploitatie + investeringen  per bestuur 

DN Kerkbestuur MJP 2010 MJP 2011 MJP 2012 MJP 2013 

2302 Heilige Familie 152.957,89 158.418,51 145.405,76 143.425,49 

2304 Heilige Jozef 41.795,00 41.362,00 40.744,00 36.234,00 

2306 Sint Martinus 68.609,18 79.963,68 70.329,49 71.206,78 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen in het meerjarenplan 2008-2013 van de 
kerkbesturen H Familie, H Jozef en St Martinus goed te keuren.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. kennisname budget 2011 diverse kerkbesturen 

De gemeentelijke bijdrage voorzien in de budgetten 2011 van onderstaande kerkbesturen valt binnen de 
grenzen van het bedrag opgenomen in hun respectievelijk goedgekeurde meerjarenplannen 2008-2013. 

Samenvatting toelagen per bestuur 

EXPLOITATIE 

DN Kerkbestuur B 2010 MJP 2011 B 2011 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 262989,95 277.860,68 254.087,13 -23.773,55 

2302 Heilige Familie 146974,18 148.103,51 143.350,70 -4.752,81 

2303 Heilige Margareta 73.103,89 74.977,59 64.195,27 -10.782,32 

2304 Heilige Jozef 21.174,50 30.262,00 27.524,94 -2.737,06 

2305 Sint Jan de Doper 39.281,22 58.156,00 32.506,75 -25.649,25 

2306 Sint Martinus 30.661,86 69.463,68 23.865,99 -45.597,69 

2307 Sint Eligius 48.326,35 61.065,36 45.036,00 -16.029,36 
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      INVESTERINGEN 

DN Kerkbestuur B 2010 MJP 2011 B 2011 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 82.013,75 7.026,69 21.390,12 14.363,43 

2302 Heilige Familie 2015,00 10.315,00 10.315,00 0,00 

2303 Heilige Margareta 14.100,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

2304 Heilige Jozef 12.000,00 11.100,00 11.100,00 0,00 

2305 Sint Jan de Doper 7.060,00 4.121,00 4.121,00 0,00 

2306 Sint Martinus 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 

2307 Sint Eligius 3.910,00 11.250,00 11.250,00 0,00 

      

      

      Totaal exploitatie + investeringen  per bestuur 

DN Kerkbestuur B 2010 MJP 2011 B 2011 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 345.003,70 284.887,37 275.477,25 -9.410,12 

2302 Heilige Familie 148.989,18 158.418,51 153.665,70 -4.752,81 

2303 Heilige Margareta 87.203,89 76.477,59 65.695,27 -10.782,32 

2304 Heilige Jozef 33.174,50 41.362,00 38.624,94 -2.737,06 

2305 Sint Jan de Doper 46.341,22 62.277,00 36.627,75 -25.649,25 

2306 Sint Martinus 30.661,86 79.963,68 34.365,99 -45.597,69 

2307 Sint Eligius 52.236,35 72.315,36 56.286,00 -16.029,36 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2011 van de kerkbesturen HH 
Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en St Eligius. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

16. operationele prezone West-Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen): 
- goedkeuren toetreden tot de OPZ 3 Zuid-West-Vlaanderen 
- goedkeuren basisovereenkomst en financiële overeenkomst 

- aanstellen stad Kortrijk als beherende gemeente 

In het kader van de brandweerhervorming wordt voorgesteld om de Operationele Prezone West-Vlaanderen 
op te richten met als centrumgemeente Kortrijk. 
De volgende gemeenten zouden kunnen deel uitmaken van de prezone: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 
Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke 
en Zwevegem. 
De Operationele Prezone verbindt zich ertoe om tenminste 5 doelstellingen te bereiken: 

1. De coördinatie van de operationele prezone; 
2. De optimalisering van de uitruk in het kader van de snelst adequate hulp; 
3. De realisatie van een risicoanalyse op zonaal niveau; 
4. De realisatie van een herverdelings- en aankoopplan van zwaar of collectief materieel; 
5. Uniform gebruik in de OPZ van (gezamenlijke) software voor het genereren van interventie- 

verslagen. 
Daarenboven zouden de volgende facultatieve acties/doelstellingen nagestreefd worden: 

6. De terbeschikkingstelling van het personeel door planning, herschikking en rekrutering; 
7. De realisatie van een plan voor de aankoop van individuele uitrusting; 
8. De realisatie en uitvoering van een zonaal opleidingsplan voor het personeel; 
9. Het proces brandpreventie uitwerken en implementeren; 
10. Het proces interventieplanning uitwerken en implementeren; 
11. De bewustmaking van de burgers voor brandpreventie in woningen; 
12. De ontwikkeling van een zonaal informaticaplatform; 
13. Het herschikken van brandweerposten door integratie, eventueel herlokalisatie. 

Voor de opstart, dient de stad een overeenkomst te onderschrijven, die bestaat uit 2 delen: 
1. De basisovereenkomst tussen de FOD BiZa en de stad Kortrijk (als beherende gemeente, namens de 

14 gemeenten in de OPZ), om de gestelde doelstellingen te bereiken; 
2. De budgetteringstabel, die een overzicht geeft van de verdeling van de subsidie over de 13 

acties/doelstellingen. 
De FOD BiZa verbindt zich ertoe om tussen te komen in de loon- en werkingskosten voor het projectteam, bij 
geglobaliseerde aankopen van zwaar materieel, alsook tot betoelaging van individuele uitrusting. 



 

Gemeenteraadszitting 09 november 2010 10 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om: 
1. De principiële beslissing te nemen om toe te treden tot de operationele prezone West-

Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen), met als centrumgemeente Kortrijk. 
2. De voorvermelde 5 doelstellingen en 8 facultatieve acties/doelstellingen goed te keuren. 
3. De basisovereenkomst en de budgetteringstabel met financiële overeenkomst goed te keuren. 
4. De stad Kortrijk aan te stellen als beherende gemeente van de operationele prezone West-

Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen). 
5. De nodige kredieten te voorzien op de budgetten van de opeenvolgende dienstjaren in 

uitvoering van de overeenkomsten. 
De voorgestelde beslissing geschiedt onder voorbehoud van: 

- Het bekomen van de nodige middelen door de hogere overheid; 
- Het oprichten van een interlokale vereniging (decreet intergemeentelijke samenwerking). 

 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

17. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van één betrekking van adjudant in het 
vrijwilligerskorps en organiseren van een bevorderingsproef met het aanleggen van een 

wervingsreserve voor deze functie 

Op het personeelskader van de vrijwillige brandweer staan 3 betrekkingen voor de functies van adjudant en 
sergeant-majoor. Momenteel is enkel 1 betrekking van sergeant-majoor ingevuld. Er wordt voorgesteld om 1 
betrekking voor adjudant vacant te verklaren en een bevorderingsexamen te organiseren. 
De regels voor het bevorderingsexamen zijn vastgelegd in het organiek reglement van de brandweer. In 
bijlage vindt u de bevorderingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de bepalingen omtrent de organisatie 
van de bekwaamheidsproef. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1 betrekking van adjudant in het vrijwilligerskorps vacant te 
verklaren en een bevorderingsproef te organiseren met het aanleggen van een wervingsreserve voor 
deze functie. 

 
Bijlage bevorderingsexamen adjudant – vrijwillige brandweer 

Bevorderingsvoorwaarden 
Kan bevorderd worden tot adjudant: de sergeant-majoor, de eerste sergeant, de sergeant, de 

korporaal en de brandweerman 
- in het bezit van het brevet van adjudant 
- die slaagt in een bekwaamheidsproef 

Functiebeschrijving 
Plaats in de organisatie: de adjudant geeft concrete ondersteuning aan hiërarchische oversten en ressorteert 
rechtstreeks onder het gezag van de officieren. Hij heeft een leidinggevende functie in de groep. 
Algemene functiebeschrijving: 
De adjudant dient de taken te kunnen vervullen eigen aan de functie van brandweerman, maar heeft 
daarnaast nog een aantal specifieke eigen taken: 
Taken eigen aan de graad van adjudant: 

 Hij is verantwoordelijk voor de medewerkers en de stipte uitvoering van de taken die onder zijn 
gezag uitgevoerd worden; 

 Rapporteert aan zijn oversten; 

 Staat in voor een goede werking binnen de dienst en zorgt voor een goede samenwerking tussen de 
verschillende ploegen; 

 Kan door de officieren, bij dringende noodwendigheid, een hogere functie toegewezen krijgen. 

 Leider van grotere interventies hem opgedragen door zijn overste of de dienst, met het opmaken van 
een schriftelijk verslag; 

 Motiveert en begeleidt zijn medewerkers; 

 Is verantwoordelijk voor de doorstroming van info en overleg, zowel naar „boven‟ als naar „beneden‟; 

 Is de schakel tussen zijn groep en de hiërarchische oversten; 

 Is bekwaam de functionele rol van groepsleider uit te voeren; 

 Is een belangrijke schakel in de beoordelingen en evaluaties; 
 

Functieprofiel en –competenties 
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Naast de kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de brandweerman worden voor de graad van adjudant 
een aantal specifieke competenties gevraagd: 
kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de graad van adjudant: 

 Kennis van de nood- en interventieplanning en van het stedelijk rampenplan 

 Kunnen organiseren en plannen op grotere schaal; 

 Leidinggevende capaciteiten bezitten op dit niveau; 

 Beschikken over de nodige communicatievaardigheden; 

 Problemen kunnen analyseren en oplossen; 

 Nemen van initiatieven en gemotiveerde werkhouding; 

 Flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol; 

 Kunnen motiveren, stimuleren en ondersteunen van medewerkers; 

 Opnemen van verantwoordelijkheid; 

 Bevorderen van de teamgeest; 

 Bereidheid tot het volgen van interne en externe vormingssessies op hoger niveau; 

 Kwaliteiten beschikken om op beperkte schaal opleiding te kunnen geven; 

 Voldoende onderlegd om werk- en veiligheidsvoorschriften op te maken; 

 Goed kunnen samenwerken met ondergeschikten en meerderen; 

 Het kunnen opmaken van beoordelingsfiches en –rapporten ter voorbereiding van de functionering- 
en beoordelingsgesprekken; 

 Administratieve kwaliteiten beschikken voor het opmaken van verslagen, loonstaten en 
personeelsfiches. 
 

Bevorderingsexamen 
a. Theoretische proef (40 punten) 

- opmaken rapportering (10 punten) 
- theoretische vragen uit de cursus van de WOBRA, overeenstemmend met de bevorderingsgraad 

van adjudant (30 punten). Kennis van de nood- en interventieplanning en van het stedelijk 
rampenplan is vereist. 

b. Praktische proef (40 punten): elementaire kennis van het eigen materieel, moeilijkheidsgraad 
volgens de te begeven bevorderingsgraad, zijnde adjudant. 

c. Interview (20 punten): hierin worden de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de 
motivatie van de kandidaten getest. 

De kandidaten dienen voor elk van de drie proeven minstens 50% van de punten te behalen en in 
totaal 60%. 
Onder de kandidaten die na de proeven bekwaam geacht worden, wordt achtereenvolgens voorrang 
gegeven aan: 
1. de kandidaat die houder is van het meeste aantal brevetten inzake brandweeropleiding, 

uitgereikt door een erkend opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten. De brevetten zijn: 
- brevet van crisissituatiebeheer 
- brevet van dienstchef 
- brevet van technicus brandvoorkoming 
- brevet van onderluitenant 
- brevet van adjudant 
- brevet van sergeant 
- brevet van korporaal 
- het getuigschrift van kandidaat-onderofficier dat werd uitgereikt door de erkende 

opleidingscentra of dat door de bevoegde overheid werd afgegeven op basis van een vóór 31 
december 1993 genomen beslissing. 

2. de kandidaat met de hoogste graad 
3. de kandidaat met de hoogste graadanciënniteit 
4. de kandidaat met de hoogste dienstanciënniteit. 
 
De examencomissie 
De examencommissie wordt voorgezeten door de officier-dienstchef en bestaat uit: 
- minimum twee officieren van externe korpsen 
- een deskundige uit de psycho-sociale sector 
- een secretaris zonder stemrecht. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

18. onroerende goederen: verzaken aan het recht van voorkoop gronden Roterijstraat 154+ 

Het notariskantoor Dufaux-Desimpele biedt het recht van voorkoop aan voor de gronden gelegen 
Roterijstraat 154+, kadastraal gekend 1e afdeling sectie C nr 2C2, en met een oppervlakte van 49 m². 
Deze gronden zijn eigendom van mevrouw Anna De Jonckheere, wonende Roterijstraat 154 te 8790 
Waregem. Het stadsbestuur beschikt nog over een recht van voorkoop voor deze gronden, krachtens akte van 
21 maart 1975. Het stadsbestuur heeft geen nieuwe bestemming voor deze gronden, rekening houdend met 
de configuratie en de ligging hiervan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de gronden 
gelegen Roterijstraat 154+. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

19. onroerende goederen: goedkeuren gratis grondafstand hoek Koekoekstraat-Spoorweglaan 

De heer en mevrouw Vandeplassche - Verbeke, zijn bereid het strookje grond (gelegen Koekoekstraat, 
kadastraal gekend 6e afdeling sectie A nr 254 E5 en met een oppervlakte van 72 ca) gratis af te staan voor 
opname van de grond in het openbaar domein van de Stad Waregem. 
Het ontwerp van akte is bij het dossier gevoegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gratis grondafstand van het strookje grond nabij 
Koekoekstraat goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

20. onroerende goederen: goedkeuren gratis grondafstand Brouwerijstraat 

De consoorten Vandercruyssen, p.a. Guido Gezellestraat 21 te 8790 Waregem, zijn bereid het strookje grond 
(gelegen Brouwerijstraat +88 te Waregem, kadastraal gekend 2e afdeling sectie B nr 570k en met een 
oppervlakte van 55 ca) gratis af te staan voor inname in de openbare wegenis. 
Het ontwerp van akte is bij het dossier gevoegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gratis grondafstand van het strookje grond nabij 
Brouwerijstraat +88 goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

21. onroerende goederen: goedkeuren aankoop perceeltjes grond Ballingstraat 

Voor het realiseren van een ontsluitingsweg naar de Vrije Basisschool Desselgem, is het nodig 4 perceeltjes 
grond aan te kopen: 

Eigenaar Kadastraal 
5e Afdeling Sectie A 

Lot Oppervlakte Aankoop-
vergoeding 

Prijs per m2 

Vanpoucke Catherine 
Pompoenstraat 24, Waregem 

156 D A 114,75 m2 11.475,00 € 100,00 €/m2 

Lambrecht-Vanhouwaert 
Liebaardstraat 19, Waregem 

156/02 H B 123,01 m2 12.301,00 € 100,00 €/m2 

Feijtraij Chis 
Ballingstraat 11, Waregemt 

170 Y 5 C 29,65 m2 1.482,50 € 50,00 €/m2 
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Lams Jean-Pierre 
Ballingstraat 13, Waregem 

170 X 5 D 26,87 m2 1.343,50 € 50,00 €/m2 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van bovenvermelde perceeltjes grond in de 
Ballingstraat goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

22. onroerende goederen: verzaken aan het recht van voorkoop woning met aanhorigheden, 
magazijnen en verkoopzaal op en met gronden Lindestraat 83 en +83 

Het notariskantoor Dufaux-Desimpele biedt het recht van voorkoop aan voor de gebouwen en gronden 
gelegen aan de Lindestraat 83 en +83, kadastraal gekend Waregem 1e afdeling, sectie C nrs 15/K/2 en 
15/H/2, en met een oppervlakte van 2.614 m². 
Deze gronden zijn eigendom van de NV “Vanden Bussche – Verbeke” met afkorting “VAN-VER”, met zetel in 
de Lindestraat 83A te 8790 Waregem. 
Het stadsbestuur beschikt nog over een recht van voorkoop voor deze gronden. 
Het stadsbestuur heeft geen nieuwe bestemming voor deze gronden, rekening houdend met de ligging 
hiervan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de gebouwen en 
gronden gelegen Lindestraat 83 en +83. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

23. stedelijke gebouwen, elektrische installaties, herstellen diverse inbreuken: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

Ten gevolge van de inbreuken, opgesomd in de keuringsverslagen van de elektrische installaties van diverse 
stedelijke gebouwen, dienen aanpassingswerken te gebeuren. 
De keuringsverslagen werden opgemaakt door het keuringsorganisme BTV, waarmee het stadsbestuur 
destijds een lopend contract heeft afgesloten. Het is de bedoeling dat alle inbreuken die het voorwerp 
uitmaken van deze opdracht rechtgezet worden, en dat deze inbreuken op het eerstvolgende verslag van 
onderzoek niet meer voorkomen. De eerstvolgende onderzoeken gaan door in de loop van de eerste 3 
maanden van het jaar 2011. 
Diverse inbreuken die door de technische dienst van de stad zelf kunnen hersteld worden, zijn reeds in het 
actieplan van de technische dienst opgenomen voor uitvoering. Het betreft hier dus enkel opdrachten die 
niet door eigen technische dienst kunnen uitgevoerd worden. Een raming van de totale kostprijs is moeilijk 
te bepalen, wegens het ontbreken van de kennis over de tijdsduur die het uitvoeren van bepaalde 
aanpassingswerken vereist. Vooral het opzoeken van fouten kan al dan niet veel tijd in beslag nemen. Om 
deze reden kan enkel gekozen worden voor een prijsvraag per manuur; een prijs voor het opmaken van de 
nodige plannen en een stelpost van bvb. 6 000,00 euro exclusief BTW voor vervangen materialen.   
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Advies financieel beheerder: de nodige kredieten zullen moeten voorzien worden in budget 2011 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Stedelijke gebouwen, elektrische installaties, herstellen diverse 
inbreuken: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 Te verdelen onder verschillende artikels € 22 000,00 

 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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24. goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorziening op gemeentelijk openbaar domein 

Sedert 2005 kunnen de Gaselwest-gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor 
de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de 
nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. 
Het huidig retributiereglement van de stad vervalt per 31 december 2010. 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende 
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 
1,50 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro. 
Wanneer dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hogervermelde bedragen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goed te keuren zodat de retributie nog van toepassing kan blijven voor 
de periode 2011-2013. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

25. kennisname: brandbeveiliging, te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps, dienstjaar 
2003, gemeenterekening 2002 

Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29 juli 2005) tot 
vervanging van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd 
bij de wet van 15 januari 1999, wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, afdeling civiele 
veiligheid het bedrag meegedeeld dat de stad Waregem zal ontvangen als toelage inzake brandveiligheid. 
Volgens de berekening van de vergoedingen volgens artikel 10 § 2, punt 2°c en punt 4° en 5° en § 3 van de 
wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming ontvangt Waregem een toelage van 46 891,56 
euro voor het dienstjaar 2003, gegevens van de rekening 2002. 
Waregem ontvangt als bijdrage van de gemeenten zonder korps: 117 682,23 euro 
Waregem is verschuldigd aan de Y-centra een bijdrage van: 70 790,67 euro 
Per saldo ontvangt Waregem een toelage voor de werkingskosten van de brandweerdienst van  
46 891,56 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze toelage en gunstig advies uit te 
brengen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

26. onroerende goederen: goedkeuren gratis grondafstand voor inlijving in wegenis Nokerseweg/Drie 
Kavenstraat, Waregem 

Gratis grondafstand (2a61ca) grond, gelegen Nokerseweg/Drie Kavenstraat, te nemen in het perceel 
gekadastreerd Sectie A nr 818S4 tov de consoorten Vande Maele-Levrau. 
Deze overname geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor opname in de wegenis 
Nokerseweg/Drie Kavenstraat. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gratis grondafstand goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

27. goedkeuren opdracht levering van bomen voor de groendienst + vaststellen wijze van gunnen 

Aankoopvoorstel 

Omschrijving wegbeplanting Raming bedrag Wijze van gunnen 



 

Gemeenteraadszitting 09 november 2010 15 
 

btw inclusief en begrotingsartikel 

90 Acer camperstre 'Lienco' 10/12 € 9 500,00 onderhandelings-
procedure 
 
425/734-60 

5 Acer platanoides 'Royal Red' 10/12 

8 Acer rubrum 'Red Sunset' 10/12 

15 Acer rubrum 'Scanlon' 10/12 

5 Aesculus pavia 'Rosea Nana' 8/10 

15 Amelanchier arborea 'Robin Hill' 8/10 

5 Betula utilis 'Doorenbos' 10/12 

10 Fraxinus angustifolia 'Raywood 10/12' 

73 Fraxinus ornus 'Meczek' 10/12 

1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' 18/20 

1 Liriodendron tulipifera 10/12 

5 Metasequoia glyptostroboides 1m+ 

5 Paulownia tomentosa 10/12 

25 Prunus cerasifera 'Nigra' 8/10 

5 Prunus eminens 'Umbraculifera' 10/12 

15 Prunus 'Umineko' 10/12 

5 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 10/12 

5 Quercus robur 10/12 

1 Tilia cordata 25/30 

 

Omschrijving bomen voor diverse begraafplaatsen Raming bedrag 
btw inclusief 

Wijze van gunnen 
en begrotingsartikel 

5 Alnus glutinosa 'Laciniata' 10/12 € 2 500,00 onderhandelings-
procedure 
 
878/725-54 

5 Betula nigra 10/12 

5 Betula pendula 'Zwitsers Glorie' 10/12 

1200 Carpinus betulus 1/125 

5 Cercidiphyllum japonicum 10/12 

5 Quercus bicolor 10/12 

15 Quercus palustris 10/12 

5 Quercus petraea 'Mespilifolia' 10/12 

Motivering 
Het gaat om diverse vervangingen en nieuwe aanplantingen van bomen in Waregem en de deelgemeenten. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde bedrag, wordt de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als aangewezen procedure voorgesteld (art. 17 § 2 1° a, van de wet van 24 
december 1993, bedrag lager dan 67 000,00 euro exclusief btw). 
Krediet 
Het nodige krediet is beschikbaar in het budget 2010 op de artikels 425/734-60 (wegbeplanting) en 878/725-
54 (beplanting begraafplaatsen). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van bomen voor de Groendienst 
goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

28. goedkeuren wegentracé: Nieuwe Olm 

Op 12 augustus 2010 werd een verkavelingsaanvraag  ingediend door NV Jovim, Stationsstraat 155 te 8790 
Waregem tot het verkavelen van een perceel grond gelegen ter hoogte van de Nieuwe Olm te 8790 
Waregem, perceel gekend ten kadaster onder 1° afdeling sectie C nrs. 307 p2 in 7 kavels voor gesloten 
woningbouw. De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur. 
Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het woongebied van het gewestplan Kortrijk en de aanvraag is in 
overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 augustus 2010 tot en met 28 september 
2010. Er werden geen bezwaarschriften ingediend. 
De verkeerscel heeft op 19 oktober 2010 het ontwerp van project geadviseerd. 
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In toepassing van artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening kan de vergunningverlenende 
overheid aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de nodige lasten verbinden die zij aan de verkavelaar 
menen te moeten opleggen, met name de uitvoering op zijn kosten, van alle werken tot uitrusting van de 
aan te leggen straten en de reservering van gronden voor groene ruimten, openbare gebouwen en openbare 
nutsvoorzieningen.  
Binnen de verkaveling is er geen groenzone voorzien. Het is aangewezen bij het verkavelen van percelen de 
gronden te reserveren voor het aanleggen van groene ruimten; dat indien de afstand van 5% grond 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 te worden betaald. De waarde van de af te 
stane grond werd in een eerder goedgekeurde verkaveling, op voorstel van het schepencollege dd. 28 januari 
2010, forfaitair vastgelegd op 100 euro/m².  
De gemeenteraad kan, per individueel verkavelingsdossier, deze verplichting, expliciet verbinden met de 
goedkeuring van het wegentracé. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren en de verplichting om het 
betalen van de groenvoorziening op te leggen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

29. goedkeuren aanvullende verkeersreglementen wegverkeer blijvend karakter: 
a) verkeersmaatregelen omgeving school Torenhof 
b) invoeren parkeerverbod in de Nieuwstraat 

c) Stormestraat: parkeerplaats voor personen met een handicap 

a) Verkeersmaatregelen rond de school op het Torenhof 
Op de verkeerscel van 16 maart 2010 is de verkeerssituatie rond de school op het Torenhof besproken. Er 
zijn toen een aantal problemen vastgesteld. In de Staf Stientjeslaan wordt het „kiss and ride‟ – principe niet 
toegepast. In de Albert Servaeslaan wandelen de schoolkinderen over de parking door het ontbreken van een 
voetpad langs de residentie Ter Dompel. In samenspraak met de school wordt voorgesteld om een aantal 
maatregelen te nemen om deze problemen op te lossen. 

 Aanleg van een kortparkeerstrook met een lengte van 16m aan de schoolingang in de Staf 
Stientjeslaan.  

 Invoeren parkeerverbod over een lengte van 27 m aan de overzijde van de ingang in de Staf 
Stientjeslaan voor een vlotte verkeersafwikkeling tijdens de schoolspitsuren. 

 In de Albert Servaeslaan een knuffelzone aanleggen met een lengte van 16 m aan de schoolingang op 
de parking tussen de school en de residentie Ter Dompel. 

 Aanleg van een voetgangersoversteek tussen het aan te leggen voetpad langs de residentie Ter Dompel 
en de schoolingang. 

Het schepencollege heeft het voorstel van de verkeerscel dd. 30 september 2010 goedgekeurd. Deze 
maatregelen wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de nodige 
verkeersborden en het markeren van de parkeerstrook, knuffelzone en voetgangersoversteek. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement 
verkeersveiligheidsmaatregelen rond de school op het Torenhof goed te keuren. 

 
b) Invoeren parkeerverbod in de Nieuwstraat 
Op de verkeerscel van 21 september 2010 is de uitrijproblematiek van de schrijnwerkerij in de Nieuwstraat 
102/104 besproken. De laatste tijd is de parkeerdruk in de Nieuwstraat gestegen door een verhoging van het 
aantal woongelegenheden en het bijhorende autobezit. De schrijnwerker kan met de vrachtwagen zijn 
bedrijf moeilijk verlaten als er langs de overzijde van de straat, voor huisnummer 95, voertuigen parkeren 
tot tegen de oprit. De schrijnwerker kan zijn bedrijf wel verlaten als er langs de overzijde 1,5 meter 
parkeerverbod komt vanaf de oprit van huisnummer 95. Dit parkeerverbod heeft geen invloed op de 
parkeercapaciteit omdat er toch maar 1 voertuig kan parkeren voor huisnummer 95 tot aan de garagepoort 
van huisnummer 97. 
Het schepencollege heeft het voorstel van de verkeerscel dd. 30 september 2010 goedgekeurd. Deze 
maatregelen wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van een gele boordsteen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement invoer parkeerverbod in de 
Nieuwstraat goed te keuren. 
 
c) Parkeerplaats voor personen met een handicap in de Stormestraat 
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In het begin van de Stormestraat, ter hoogte van de rotonde met de Henri Lebbestraat, wordt er een 
parkeerplaats voor personen met een handicap aangevraagd. Deze aanvraag is besproken op de verkeerscel 
van 26 augustus 2010. De verkeerscel stelt voor om deze parkeerplaats te voorzien langs de linkerzijde van 
de rijweg in het begin van de Stormestraat. Daar is er een brede gelijkgrondse berm waar er voldoende 
ruimte is voor een parkeerplaats. Bovendien kan de andersvalide als bestuurder van het voertuig daar rustig 
in- en uitstappen. Het schepencollege heeft dit voorstel op 9 september 2010 goedgekeurd. Deze 
maatregelen wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord E9a 
met het symbool van een rolstoel en het markeren van het parkeervak. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement parkeerplaats voor personen 
met een handicap in de Stormestraat goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

30. kennisname toewijzing bij hoogdringendheid: Regenboogstadion, tribune V, onderhoudswerken 

Op 16 september 2010 vond een inspectie plaats van Binnenlandse Zaken in het Regenboogstadion. Op de 
inspectie van Binnenlandse Zaken werden enkele opmerkingen gemaakt over tribune V met als belangrijkste 
opmerking dat een stabiliteitskeuring diende te gebeuren van de tribune. De opmerkingen dienden 
aangepakt te worden tegen 6 oktober 2010 wanneer Binnenlandse Zaken hun inspectie gingen verder zetten. 
Op advies van architect Hugo Snoeck werd gekeken om L-profielen te monteren onder de verschillende 
gradins en om deze op te metselen. Doordat de stabiliteit en bijgevolg ook de veiligheid in het gedrang 
kwam, werd de firma R.V.W. uit Waregem aangesteld volgens het artikel 58 uit het Gemeentedecreet om de 
L-profielen te leveren en te monteren. Op 5 oktober 2010 werd een positief keuringsverslag verkregen van 
de tribune en deze werd ook op 6 oktober goedgekeurd door Binnenlandse Zaken. 
Kostprijs: 7 871,05 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: budget dient voorzien te worden in de volgende begrotingswijziging 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Vraagstelling: 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit uitgevoerde dossier vanwege de 
hoogdringendheid. 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 764/724-60 210131  € 0,00 

Bij te voorzien in BW3 € 7 871,05 

 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

31. benoemen nieuwe afgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Sportbeheer 

Op 26 oktober heeft het stadsbestuur een brief ontvangen van raadslid Xavier Wyckhuyse waarin hij zijn 
ontslag meedeelt in vzw Sportbeheer.  Op 6 maart 2007 werd dhr. Wyckhuyse benoemd door de 
gemeenteraad als een van de vertegenwoordigers van de fractie Open Vld in de algemene vergadering de 
vzw.  In de gemeenteraad van 3 april 2007 werd zijn benoeming als lid van de raad van bestuur bekrachtigd.  
Dhr. Stijn Meulebrouck wordt voorgedragen als vervanger.  De chronologie van de te nemen stappen is als 
volgt: 
1.gemeenteraad benoemt Stijn Meulebrouck als lid in de algemene vergadering 
2. de algemene vergadering kiest een nieuwe vertegenwoordiger voor de raad van bestuur 
3. de gemeenteraad benoemt de nieuwe vertegenwoordiger. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het ontslag van Xavier Wyckhuyse en om 
Stijn Meulebrouck als nieuwe afgevaardigde van Open Vld te benoemen in de algemene vergadering van 
vzw Sportbeheer. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
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- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

32. subsidiereglement sportclubs vanaf 1 januari 2011: 
a) opheffen erkenningsreglement sportverenigingen en goedkeuren nieuw erkenningsreglement 
sportverenigingen 
b) opheffen subsidiereglement werkingssubsidies competitieve sportverenigingen en goedkeuren 
nieuw subsidiereglement werkingssubsidies competitieve sportverenigingen 
c) opheffen subsidiereglement werkingssubsidies recreatieve sportverenigingen en goedkeuren 
nieuw subsidiereglement werkingssubsidies recreatieve sportverenigingen 

De subsidiereglementen voor de sportclubs werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 november 2008. 
Dit reglement werd reeds twee maal toegepast en we vonden het dan ook opportuun om eens te evalueren. 
Ondertussen waren er aanvragen tot erkenning van enkele nieuwe clubs. Daaruit bleek dat er problemen zijn 
bij een aantal clubs om strikt genomen in aanmerking te komen voor subsidies. Dit wat betreft de 
verhouding Waregemse leden/niet-Waregemse leden. Het gaat hier voornamelijk over fusieclubs waarbij 
toch nog wat onduidelijkheid bestaat over het aantal leden dat in aanmerking genomen kan/mag worden. 
Deze problematiek werd besproken in de sportraad en het voorstel is nu om de reglementen in die zin wat te 
verduidelijken.  De aanpassingen werden unaniem goedgekeurd door de rvb sportraad  3/06/2010 en 
algemene vergadering sportraad  7/10/2010  
Voorstel wijzigingen aan het Erkenningsreglement Sportverenigingen en het Subsidiereglement 
Werkingssubsidies. 
Artikel 3° Specifieke Erkenningsvoorwaarden: 
Voor de erkenningsvoorwaarde “Minstens de helft van de actieve leden moet in Waregem wonen” wordt de 
volgende wijziging voorgesteld: 
De voorwaarde “Minstens de helft van de actieve leden moet in Waregem wonen” wordt zowel voor de 
competitie- als de recreatiesportverenigingen geschrapt. 
° Subsidiereglement Werkingssubsidies: 
Wordt gewijzigd bij de competitieclubs en de recreatieclubs onder: 
Artikel 1: Definities competitie- of recreatiesportverenigingen: 
1.2 Verenigingen die in meerdere gemeenten actief zijn mogen bij hun aanvraag enkel de gegevens van de 
Waregemse afdeling inbrengen. 
1.3 “Er worden maar evenveel Niet-Waregemse leden in aanmerking genomen voor subsidie als er 
Waregemse leden zijn”. 
De gewijzigde reglementen kunnen geraadpleegd worden op intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:  
a) opheffen erkenningsreglement sportverenigingen en goedkeuren nieuw erkenningsreglement 

sportverenigingen vanaf 1 januari 2011 
b) Opheffen subsidiereglement werkingssubsidies competitieve sportverenigingen en goedkeuren nieuw 

subsidiereglement werkingssubsidies competitieve sportverenigingen 
c) Opheffen subsidiereglement werkingssubsidies recreatieve sportverenigingen en goedkeuren nieuw 

subsidiereglement werkingssubsidies recreatieve sportverenigingen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

33. goedkeuren toelagen 

a) Over Schimmels & Schouwen 
Op zondag 28 november 2010 organiseert Chiro Horizon i.s.m. OCMW, Unizo, ACV, ACW, Davidsfonds, 
Jakkedoe, KAV, OKRA, Klein Koor, KM Luchtzangers, KVG, KWB, Markant, Speelpleinwerking, CM Ziekenzorg, 
Golden River Schutters naar jaarlijkse gewoonte een grootse ontvangst van Sinterklaas voor een 500-tal 
kinderen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een toelage van 1 250 euro  voor 'Over Schimmels en Schouwen' 
goed te keuren. 
 
b) goedkeuren investeringstoelage 2010 Gatsibo 
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Binnen het Vlaams convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de stad Waregem de 
stedenband met Gatsibo. Voor deze ondersteuning werden het strategisch driejarenplan 2009-2011 en de 
operationele planning van 2009 goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 september 2008.  
Het convenant en bijgaand budget werden goedgekeurd door het VAIS via een schrijven van 10 maart 2009. 
Het operationeel plan 2010 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2009. 
Het aangevraagde budget bedraagt  42.620 euro investeringskosten. Binnen de begroting 2010 is er een 
bedrag van 50.000 euro  voorzien voor  investering (849/522-53) Gatsibo. Visum 2010/166 werd hiervoor 
toegekend. We stellen dan ook voor volledige som van 50.000 euro te reserveren rekening houdend met 
mogelijke schommelingen in de wisselkoers  Euro – Rwandese frank. 
De toelagen zullen gebruikt worden voor de verdere uitbouw van het Centre de Formation des Jeunes, een 
beroepsschool waar jongeren onderwezen worden in loodgieterij en technische vakken.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een investeringstoelage  van 50 000 euro goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

34. goedkeuren operationeel plan ontwikkelingssamenwerking 2011 

Stad Waregem heeft in 2009 een tweede convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking afgesloten 
met de Vlaamse Gemeenschap. Dit is in het kader van de Stedenband met Gatsibo, Rwanda, voor de periode 
van 2009-2011.  
Voor 1 december  2010  moet het actieplan voor 2011 ingestuurd worden naar het Vlaams Agentschap voor 
Internationale Samenwerking. Dit actieplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het actieplan 
omvat twee strategische doelstellingen nl.  

 sensibilisatie, capaciteitsopbouw en vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling in het 
Noorden om het draagvlak Noord-Zuid te verjongen en verruimen in Waregem  

 capaciteitsopbouw en vorming in het Zuiden (Gatsibo) voor het verbeteren van technisch onderwijs 
en waterbeheer in Rwanda  

2011 is het laatste jaar van de lopende convenantenperiode.  
Een externe evaluatie van de stedenband heeft uitgewezen dat de stedenband mooie dingen heeft 
gerealiseerd die niet altijd gekend zijn in Waregem. De evaluatie adviseert dan ook de stedenband verder te 
zetten na de huidige convenantenperiode maar met een aantal verschuivingen in doelstellingen en 
budgetten.  
Het actieplan 2011 wordt dan ook gebruikt om in Gatsibo te werken aan: 

 het verankeren van de duurzaamheid van de infrastructuurwerken periode 2009-2011  

 het geleidelijk afbouwen van de samenwerking in de huidige vorm (sterke financiële ondersteuning)  

 het versterken van de financiële beheerscapaciteiten van jumelage comité Gatsibo  

 het herstructureren van de stedenband voor te bereiden met het oog op een grotere betrokkenheid 
districtbestuur , administratie en basisorganisaties die rond uitwisseling werken  

 het voorbereiden van een nauwere samenwerking tussen 3 partijen: jumelagecomités, stadbestuur 
Waregem en stadbestuur Gatsibo en deze samenwerking duidelijk vastleggen in afsprakennota‟s 

In Waregem wordt verder gewerkt aan:  

 het verbreden en verjongen van het draagvlak ontwikkelingssamenwerking via actualisering van het 
Noord-Zuid beleid en een samenwerkingsverband met de Waregemse jeugdhuizen rond 
ontwikkelingssamenwerking  

 het voorbereiden van de volgende convenantenperiode met nadruk op zoeken en inventariseren van 
diverse uitwisselingsmogelijkheden tussen organisaties in Waregem en Gatsibo vb. scholenbanden, 
stages, jongerenuitwisseling …. en initiatieven om de stedenband zichtbaarder te maken in Waregem  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het operationeel plan ontwikkelingssamenwerking 2011 goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 



 

Gemeenteraadszitting 09 november 2010 20 
 

35. cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen toneelvloer, ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen 

ontwerper + vaststellen wijze van gunnen 

Voor het richten van de verlichting gebruiken de techniekers van CC De Schakel een compacte hoogtewerker. 
Door het grote gewicht van deze hoogtewerker vertoont de toneelvloer op sommige plaatsen schade. Door 
een onderzoek van de preventieadviseur van CC De Schakel en Ethias mag er geen gebruik meer gemaakt 
worden van een hoogtewerker op de huidige vloer. 
Er werd onderzocht om de huidige vloer te verstevigen, maar dit is onhaalbaar zonder de huidige vloer 
ernstige schade te berokkenen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de vloer volledig uit te breken, de 
draagstructuur verbeteren en een nieuwe vloer te plaatsen. Doordat een toneelvloer aan specifieke eisen 
moet voldoen wordt best een ontwerper aangesteld. 
Raming: 5 000,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: dit project wordt in budget 2011 voorzien voor een bedrag van 70 000,00 euro. In 
budget 2010 is hiervoor geen krediet voorzien, maar het budget voor de ontwerper kan eventueel via 
eerstvolgende kredietverschuiving vrijgemaakt worden. 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 762/724-60   € 0,00 

Voorstel om bij te voorzien via KA (SC 28/10/2010) van r. coc‟s alg. - oh 
stookinstallaties 

€ 5 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: CC De Schakel, vernieuwen toneelvloer, ontwerper: goedkeuren 
ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

36. vragen 

Er zijn 4 vragen ingediend op het secretariaat: 
- raadslid Dieter Alyn: fusie tussen politiezones 
- raadslid Dieter Alyn: sluikstorten 
- raadslid Willy Benoit: overlast van bezoekers zaal en café The Steeple in de Holstraat 
- raadslid Xavier Wyckhuyse: Zulte-Waregem-Mouscron? 
 

37. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (…/…) aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 5 oktober 
2010. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 
 
 

Einde van de gemeenteraadszitting:  …….. uur  
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Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 

(get) Guido De Langhe 

Secretaris 

 (get) Kurt Vanryckeghem 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 8 november 2010 

 

 

 

 

 

 

  

Guido De Langhe 

Secretaris 

 Kurt Vanryckeghem 

Burgemeester 


