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OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) 
WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER 

DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1. mededelingen 

Volgende commissies en gemeenteraden in december-januari: 
- commissie op donderdag 9 december 2010 
- gemeenteraad op donderdag 16 december 2010 
- commissie op dinsdag 4 januari 2010  
- gemeenteraad op dinsdag 11 januari 2010. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. Imog: buitengewone algemene vergadering op 21 december 2010: 
a) goedkeuren agenda 

b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 

a) goedkeuren agenda 
Ingevolge het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd.  De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 21 december 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van de 
afvalverwerkingsinstallatie te Harelbeke en bevat volgende punten: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2011 
2. Begroting 2011 
3. Varia. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 

Voorbereiding beknopte omschrijving 
van de besluiten van  

de gemeenteraad van 06 december 2010    
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- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 
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 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 Imog. 
 
Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

3. De Schakel vzw: goedkeuren budgetwijziging 2010 

De vzw Cultuurcentrum De Schakel legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor. De aangebrachte 
wijzigingen resulteren in een verlaagde stedelijke toelage. 

 
 

Budget 
2010 

Wijziging 2010 Gewijzigd 
budget 2010 

BEDRIJFSKOSTEN    

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 338 500,00 - 7 750,00 330 750,00 

Diensten en diverse goederen 381 085,00 9 375,00 390 460,00 

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 

806 500,00 - 11 540,00 794 960,00 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 33 800,00 0,00 33 800,00 

Andere bedrijfskosten 5 285,00 0,00 5 285,00 

Financiële kosten 860,00 0,00 860,00 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal kosten boekjaar 1 566 030,00 - 9 915,00  1 556 115,00 

 

Niet te verrekenen afschrijvingen - 30 000,00 0,00 - 30 000,00 

Onderhouds- en vervangingsinvesteringen 20 000,00 - 4 750,00 15 250,00 

Uitbreidingsinvesteringen 10 000,00 3 250,00 13 250,00 

Tegoed “evenementen stad” 0,00 0,00 0,00 

Niet te verrekenen voorziening loon 
arbeidsvrijstelling 55+ 

- 4 900,00 0,00 - 4 900,00 

Overgedragen verlies vorig boekjaar 0,00 0,00 0,00 

Over te dragen winst 0,00 30 254,00 30 254,00 

Totaal kosten 1 561 130,00 18 839,00 1 579 969,00 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN    

Omzet 348 375,00 19 950,00 368 325,00 

Geproduceerde vaste activa 5 800,00 0,00 5 800,00 

Overige bedrijfsopbrengsten 1 133 480,00 -85 460,28 1 048 019,72 

Derving door gratis dienstverlening en 
verhuur 

4 000,00 0,00 4 000,00 

Diverse bedrijfsopbrengsten 6 700,00 200,00 6 900,00 

Terugbetaling elektriciteit door Stad 13 750,00 - 1 250,00 12 500,00 

Terugbetaling vakantieateliers door 
Sportbeheer 

5 250,00 - 2 750,00 2 500,00 

Financiële opbrengsten 2 000,00 0,00 2 000,00 

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 

Totaal opbrengsten boekjaar 1 519 355,00 - 69 310,28 1 450 044,72 

Overgedragen winst van vorig dienstjaar 41 775,00 88 149,28 129 924,28 

Over te dragen verlies 0,00 0,00 0,00 

Totaal opbrengsten 1 561 130,00 18 839,00 1 579 969,00 

De stedelijke toelage daalt van 818 355,00 euro naar 730 205,72 euro. Reden hiervoor is de inbreng van het 
resultaat uit de rekening 2009. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging vzw Cultuurcentrum De Schakel goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. OC Nieuwenhove vzw: goedkeuren budgetwijziging 2010 

De vzw OC Nieuwenhove legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor. De verschuivingen hebben 
geen invloed op de stedelijke toelage: 

 Budget 2010 Wijziging Gewijzigd 
budget 2010 

Ontvangsten 
Prestaties 88 000,00 + 11 000,00 99 000,00 
Toelage stad 54 000,00 0,00 54 000,00 
Schuld 50,00 0,00 50,00 
Andere opbrengsten 1 000,00 0,00 1 000,00 
Totaal ontvangsten 143 050,00 + 11 000,00 154 050,00 

Uitgaven 
Werkingskosten 92 330,00 + 11 240,00 103 570,00 
Personeel 48 830,00 - 970,00 47 860,00 
Afschrijvingen 5 379,97 0,00 5 379,97 
Andere kosten 180,00 - 60,00 120,00 
Bankkosten 15,00 0,00 15,00 
Roerende 
voorheffing 

10,00 0,00 10,00 

Totaal uitgaven 146 744,97 - 10 210,00 156 954,97 

Boni vorig dienstjaar 17 608,13 + 14 877,06 32 485,19 
Saldo dienstjaar -3 694,97 + 790,00 - 2 904,97 

Over te dragen 
resultaat 

13 913,16 + 15 667,06 29 580,22 

De stedelijke toelage blijft ongewijzigd op 54 000,00 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging 2010 voor vzw OC Nieuwenhove goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. Sportbeheer vzw: goedkeuren budgetwijziging 2010 

De vzw Sportbeheer legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor: 

 Budget 2010 Budgetwijziging Gewijzigd 
budget 2010 

Ontvangsten    

Prestaties 944 468,45 + 38 431,55 982 900,00 

Cafetaria 65 000,00 + 1 000,00 66 000,00 

Zwemmen 573 800,00 + 6 200,00 580 000,00 

Sporthallen 54 00,00 - 3 000,00 51 000,00 

Openluchtcentra 50 762,50 + 4 237,50 55 000,00 

Andere bedrijfsopbrengsten 135 5,95 + 14 594,05 150 500,00 

Deelname sportactiviteiten 65 000,00 + 15 000,00 80 000,00 

Financiële opbrengsten 0,00 + 400,00 400,00 

Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Overdrachten 1 291 548,62 - 5 548,62 1 286 000,00 

Toelage stad 1 216 578,62 - 21 204,00 1 195 374,62 
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Gratis zwemmen LO 40 000,00 - 5 330,64 34 669,36 

Overdracht vorig dienstjaar 34 970,00 + 20 986,02 55 956,02 

Totaal ontvangsten 2 236 017,07 + 32 882,93 2 268 900,00 

Uitgaven    

Werkingskosten 1 016 700,00 + 10 800,00 1 027 500,00 

Onthaal en receptie 7 500,00 0,00 7 500,00 

Verplaatsingskosten 2 700,00 + 150,00 2 850,00 

Kantoorkosten 22 050,00 + 5 050,00 27 100,00 

Labo 5 000,00 - 500,00 4 500,00 

Sociaal secretariaat 11 000,00 0,00 11 000,00 

Onderhoud kantoormachines 1 500,00 + 100,00 1 600,00 

Documentatie, lidgelden 1 000,00 0,00 1 000,00 

Beroepsopleiding 2 500,00 0,00 2 500,00 

Publiciteit 10 000,00 0,00 10 000,00 

Juridisch advies 1 000,00 0,00 1000,00 

Ter beschikking stellen 
gebouwen 

15 000,00 0,00 15 000,00 

Materiaal en materieel 20 600,00 0,00 20 600,00 

Energie 474 000,00 0,00 474 000,00 

Water 95 000,00 0,00 95 000,00 

Onderhoud accommodatie 271 000,00 + 3 000,00 274 000,00 

Onderhoud voertuigen 2 000,00 + 500,00 2 500,00 

Huur gebouwen 15 000,00 0,00 15 000,00 

Verzekeringen 9 350,00  + 1 500,00 10 850,00 

Prestaties door derden 0,00 0,00 0,00 

Lesgevers/scheidsrechters 15 000,00 - 3 000,00 12 000,00 

PBW 18 500,00 0,00 18 500,00 

Inkomgelden/huurgelden 2 000,00 0,00 2 000,00 

Gratis sporten 15 000,00 + 4 000,00 19 000,00 

Interim 0,00 + 16 000,00 16 000,00 

Personeel 1 219 317,07 + 5 882,93 1 225 200,00 

Uitzonderlijke kosten 0,00 + 200,00 200,00 

Totaal uitgaven 2 236 017,07 + 32 882,93 2 268 900,00 

De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen van het basisonderwijs daalt na deze begrotingswijziging tot 
34 669,36 euro. De stedelijke toelage daalt tot 1 195 374,62 euro.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2010 van de vzw Sportbeheer goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

6. WAGSO: goedkeuren budgetwijziging 2010 

Het autonoom gemeentebedrijf WAGSO legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2010 voor: 

Uitgaven Budget 2010 BW 2010 
 

Ontvangsten Budget 2010 BW 2010 

1. BEDRIJFSBUDGET 556 200,00 556 200,00   PATRIMONUMWERKING 40 200,00 351 700,00 

1.1 Personeelskosten 72 350,00 72 350,00   
Appartement 
Vredegerecht 7 500,00 7 500,00 

1.2 Administratiekosten 28 700,00 28 700,00   Vredegerecht 25 200,00 25 200,00 

1.3 Financiële kosten 453 150,00 453 150,00   Boothuis 7 500,00 7 500,00 

1.4 Verzekeringen 2 000,00 2 000,00   Winkelcentrum Het Pand 0,00 311 500,00 

2. PROJECTBUDGETTEN 1 496 000,00 1 648 308,00   KORTE TERMIJNLENING 1 762 000,00 1 835 000,00 

2.1 Project Nieuwstr. 2 500,00 2 500,00   Sanitaire Unit 80 000,00 0,00 
2.2 Project Schoolstr.-
Roestr. 996 000,00 996 000,00   Liquiditeitsfinanciering 200 000,00 200 000,00 

2.3 Project Dompelpark 2 500,00 2 500,00   Project Roe-Schoolstr. 992 000,00 992 000,00 
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2.4 Project Transvaalstr. 100 000,00 100 000,00   Project Schoendalestr. 290 000,00 443 000,00 
2.5 Project Schoendalestr.-

Grottelaan 290 000,00 442 308,00   Project Transvaalstr. 100 000,00 100 000,00 
2.6 Project Sint-Eloois-
Vijve 5 000,00 5 000,00   Nieuwe projecten 100 000,00 100 000,00 

2.7 Nieuwe projecten 100 000,00 100 000,00   LANGE TERMIJNLENING 500 000,00 300 000,00 

3. PATRIMONIUMBEHEER 759 250,00 828 401,04   Site Boothuis 500 000,00 300 000,00 

3.1 Site Vredegerecht 44 000,00 44 000,00   VERKOPEN/COMMISSIE 310 000,00 310 000,00 

3.2 Winkelcentrum Het 
Pand 0,00 0,00   Verkopen Roe-Schoolstr 200 000,00 200 000,00 

3.3 Site Boothuis 504 500,00 579 648,05   Kostenrecup Transvaalstr. 100 000,00 100 000,00 

3.4 Sanitaire Unit 80 750,00 74 752,99   Project Transvaalstr. 10 000,00 10 000,00 

3.5 Centrumpromotie 100 000,00 100 000,00     
 

  

3.6 Kantoor 30 000,00 30 000,00   
 

    

TOTALE UITGAVEN 2 811 450,00 3 032 909,04   TOTALE ONTVANGSTEN 2 612 200,00 2 796 700,00 
  

  
   

 

SALDO -199 250,00 -236 209,04   
  

 

In 2011 wordt vzw Het Pand volledig opgenomen in het WAGSO. Als voorschot op de fusie gebeurt een 
inbreng ten bedrage van de onbeschikbare reserves in vzw Het Pand, zijnde 311 500,00 euro. 
Voor de aankoop van de gronden Schoendalestraat-Grottelaan werd in het budget 2010 een kleinere 
oppervlakte voorzien. Bijgevolg worden bij budgetwijziging voldoende kredieten voorzien. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2010 van het WAGSO goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

7. stad Waregem: goedkeuren budgetwijzigingen 3 en 4, 2010 

Het budget buitengewone dienst wordt overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd in budgetwijziging 3 en 
geeft volgende eindcijfers 
      SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING     2010/3 BUITENGEWONE DIENST 
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ 

│                                             │ volgens het      │     verhoging    │    verlaging     │ na de            │ 

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2008      │             0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │             0,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2009               │       549.699,00 │             0,00 │             0,00 │       549.699,00 │(2) 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2009      │       549.699,00 │             0,00 │             0,00 │       549.699,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│  

  Budgetwijziging 2010                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    12.723.670,00 │     3.000.770,00 │    10.000.000,00 │     5.724.440,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    19.788.000,00 │     2.214.494,00 │     7.125.300,00 │    14.877.194,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │             0,00 │       404.566,00 │             0,00 │       404.566,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │       329.112,00 │         8.500,00 │             0,00 │       337.612,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │     6.949.993,00 │     1.992.358,00 │       300.000,00 │     8.642.351,00 │ 

│ Uitgaven overboekingen                      │       106.250,00 │             0,00 │             0,00 │       106.250,00 │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Geraamd resultaat van het budget 2010       │      -549.699,00 │     3.174.700,00 │    -3.174.700,00 │      -549.699,00 │(4) 

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤ 

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2010      |             0,00 |(5) 

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 
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Het budget gewone dienst wordt overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd in budgetwijziging 4 en geeft 
volgende eindcijfers 
      SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING     2010/4 GEWONE DIENST 
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ 

│                                             │ volgens het      │     verhoging    │    verlaging     │ na de            │ 

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2008      │             0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │             0,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2009               │     6.660.474,00 │             0,00 │             0,00 │     6.660.474,00 │(2) 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2009      │     6.660.474,00 │             0,00 │             0,00 │     6.660.474,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Budgetwijziging 2010                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    49.617.850,00 │     1.785.937,00 │       125.026,00 │    51.278.761,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    44.559.681,00 │       331.550,00 │       706.277,00 │    44.184.954,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │        18.805,00 │             0,00 │             0,00 │        18.805,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │       130.265,00 │        26.637,00 │             0,00 │       156.902,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │             0,00 │             0,00 │             0,00 │             0,00 │ 

│ Uitgaven overboekingen                      │    11.599.993,00 │     1.992.358,00 │             0,00 │    13.592.351,00 │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ Geraamd resultaat van het budget 2010       │    -6.653.284,00 │      -564.608,00 │       581.251,00 │    -6.636.641,00 │(4) 

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤ 

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2010      |        23.833,00 |(5)  

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 3 en 4 van de stad goed te keuren. 
 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

8. goedkeuren deelname kapitaalsinbreng IMOG 

Op 20 april 2010 heeft de raad van bestuur van IMOG beslist om een werkgroep op te richten teneinde de 
kapitaalstructuur te analyseren en voorstellen te formuleren voor een nieuwe structuur.  Op 20 juli 2010 
heeft de raad van bestuur de voorstellen van de werkgroep goedgekeurd.  Op 21 september 2010 besliste de 
raad van bestuur dat een kapitaalsinbreng van 5 000 000 euro moet doorgevoerd worden met als doel de 
beleidsvisie van IMOG met een positieve benadering vanuit de gemeenten te kunnen realiseren zonder 
onoverkomelijke bedragen bij de gemeenten te moeten opvragen.  Voor Waregem zal de minimale inbreng 
als volgt worden gespreid: 

 158 381,26 euro voor 2011 

 79 190,63 euro voor 2012 

 92 389,07 euro voor 2013 

 92 389,07 euro voor 2014 

 92 389,07 euro voor 2015 

 92 389,07 euro voor 2016 

 92 389,07 euro voor 2017 

 92 389,07 euro voor 2018 
Het bedrag dat boven de solidaire inbreng wordt ter beschikking gesteld, zal worden vergoed tegen een 
intrest die een marktindex volgt.   
Visum stadsontvanger: gunstig mits de nodige kredieten worden voorzien in het budget voor de jaren 2011 
tot en met 2018, op artikel 876/812-51. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de deelname aan de kapitaalsinbreng in IMOG goed te keuren.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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9. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van drie betrekkingen van korporaal in het 

vrijwilligerskorps en het organiseren van een bevorderingsproef voor deze functie 

Op het personeelskader van de vrijwillige brandweer zijn er nog vacante betrekkingen van korporaal niet 
ingevuld. Binnen het korps zijn er momenteel maar drie kandidaten die aan de voorwaarden voldoen om deel 
te nemen aan de bevorderingsproef. Er wordt voorgesteld om drie betrekkingen voor korporaal 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 om drie betrekkingen van korporaal vacant te verklaren en een 
bevorderingsproef te organiseren.  
 
Bevorderingsvoorwaarden 
Kan bevorderd worden tot korporaal: de brandweerman 
- in het bezit van het brevet van korporaal 
- met minstens drie jaar dienstanciënniteit (stage inbegrepen) 
- die slaagt in een bekwaamheidsproef 
 
Functiebeschrijving 
Plaats in de organisatie: de korporaal geeft concrete ondersteuning aan hiërarchische oversten en 
ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de officieren. Hij heeft een beperkte leidinggevende functie in 
de groep. 
 
Algemene functiebeschrijving: 
De korporaal 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 korporaal: 

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

 Is de leider van kleine interventies, hem opgedragen door zijn overste of de dienst, met inbegrip van het 
opmaken van een schriftelijk verslag; 

 Geeft leiding aan kleine groepen in het uitvoerend werk en niet dringende interventies; 

 Rapporteert aan zijn oversten ; 

 Is een tussenschakel in de uitvoering van de opdrachten ; 

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

 Neemt bij afwezigheid van de rechtstreekse oversten de functie van ploegchef over; 
 
Functieprofiel en –competenties 
Naast de kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de brandweerman worden voor de graad van korporaal 
een aantal specifieke competenties gevraagd: 
 
* kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de graad van korporaal: 

 Bereidheid tot het volgen van opleiding; 

 Leidinggevende kwaliteiten bezitten op dit niveau; 

 Een beperkt beoordelingsrapport kunnen opmaken in samenspraak met de ploegchef of met de 
peletonleider ; 

 Problemen kunnen analyseren en oplossen; 

 Kunnen organiseren en plannen op beperkte schaal ; 

 Flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol; 

 Sociale contactvaardigheid; 

 Opnemen van verantwoordelijkheid; 

 Beschikken over de nodige communicatievaardigheden ; 

 Nemen van initiatieven ; 

 Beschikken over een gemotiveerde en positieve werkhouding ; 

 Voldoende onderlegd om werk- en veiligheidsvoorschriften op te maken; 
 
Bevorderingsexamen 
a. Theoretische proef (40 punten) 

- opmaken rapportering (10 punten) 
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- theoretische vragen uit de cursus van de WOBRA, overeenstemmend met de bevorderingsgraad 
van koporaal (30 punten).  

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

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 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 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

10. onroerende goederen: opheffen beslissing gemeenteraad Beveren-Leie i.v.m. recht van opstal 
Chirogebouw nabij Tomberg 

In zitting van de Gemeenteraad van Beveren-Leie van 10/09/1976 werd een recht van opstal toegekend aan 
vzw Parochiale Werken der Dekenij Kortrijk voor de bouw van een chirogebouw nabij de Tomberg, en 
kadastraal gekend te Waregem 4e afdeling sectie A nr 210b. 
Voorwaarden recht van opstal: 
- Duurtijd: vanaf 01/01/1976 tem 31/12/2075; 
- Vergoeding: 1 BFR/jaar (= + 0,02479 €). 
In uitvoering van deze gemeenteraadbeslissing werd een overeenkomst afgesloten tussen de vzw Parochiale 
Werken der Dekenij Kortrijk en het gemeentebestuur Beveren-Leie. 
Deze overeenkomst werd evenwel nooit geregistreerd. Het recht van opstal werd ook nooit verleden bij 
authentieke akte. 
De vzw Parochiale Werken der Dekenij Kortrijk heeft inmiddels al zijn rechten overgemaakt aan de vzw 
Parochiale Werken van de Dekenij Waregem. 
De stad is in principe eigenaar van de opstal. 
De stad heeft de intentie om de opgetrokken gebouwen verder te laten gebruiken door de plaatselijke Chiro. 
Om het juridisch vacuüm van de niet geregistreerde opstalovereenkomst weg te nemen, wordt, in overleg 
met de vzw Parochiale Werken van de Dekenij Waregem, voorgesteld om de beslissing van de Gemeenteraad 
van Beveren-Leie van 10/09/1976, ivm het recht van opstal voor de chirolokalen nabij de Tomberg, op te 
heffen. De vroeger afgesloten overeenkomst neemt bijgevolg ook een einde. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beslissing van de gemeenteraad van Beveren-Leie van 
10/09/1976 ivm het recht van opstal voor het chirogebouw nabij de Tomberg op te heffen. 
 
Uitslag van de stemming:  
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- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

11. onroerende goederen: verlenen recht van opstal aan OCMW Waregem voor bouw garageboxen aan 
serviceflats Coorenblomme 

Momenteel heeft het OCMW Waregem 2 maal 5 garageboxen op het terrein van de stad, gelegen nabij de 
Georges Coornaertdreef, en kadastraal gekend 5e afdeling sectie A nrs 181V en 181G2. 
Het OCMW Waregem vraagt om nu een derde blok van 5 garageboxen te mogen bouwen op het terrein van de 
stad, kadastraal gekend sectie A nr 181E2. 
Voor het optrekken van deze garageboxen wordt voorgesteld om een recht van opstal te verlenen, tegen 
volgende voorwaarden: 

- Duur: 50 jaar, ingaande op 1 januari 2011 en eindigend op 31/12/2061; 
- Canon: gratis; 

en tegen de voorwaarden zoals vermeld in het ontwerp van akte in bijlage. 
Het recht van opstal wordt gevestigd op een stuk grond met een oppervlakte van 99 m² en zoals aangeduid 
op het bijgevoegde metingsplan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een recht van opstal te verlenen aan het OCMW Waregem voor 
de bouw van 5 garageboxen op een stuk van de sportterreinen, gelegen nabij de Georges 
Coornaertdreef. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. Sint-Martinuskerk Desselgem, aanbrengen tapijt: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 
gunnen 

Eind februari 2010 werd het eerste dossier van de interieurrenovatie voor de Sint-Martinuskerk te Desselgem, 
met name de schilderwerken, ingediend als restauratieproject. Het administratieve luik werd goedgekeurd 
door de provincie West-Vlaanderen, terwijl Ruimte en Erfgoed zich over het technische luik van het bestek 
boog. 
Op 21 juni 2010 werd het ingediende dossier als ontvankelijk verklaard door Ruimte en Erfgoed, en werd het 
toegevoegd aan de wachtlijst voor vastlegging van de restauratiepremie. De nodige kredieten voor 
subsidiëring zijn echter niet te verwachten voor 2011. 
De parochie wenst het kerkgebouw in zijn huidige toestand terug in gebruik te nemen, aangezien de kerk 
reeds sedert de start van het dossier gewelven (juni 2008) gesloten is voor het publiek. 
Alvorens de kerk kan opengesteld worden, is het wenselijk om een tapijt te leggen op de vroeger gekleefde 
zones van de tegelvloer. 
Raming: 15 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Sint-Martinuskerk Desselgem, aanbrengen tapijt: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

13. Waregembon: goedkeuren principe en reglement 

De stad Waregem wenst de lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door het promoten en 
verkopen van een cadeaubon. Deze bon van 5 euro, 10 euro of 25 euro kan worden gekocht in de stadswinkel 
als geschenk. De klant kan de Waregembon inwisselen in de handelszaken op het grondgebied van de stad. 
Handelszaken kunnen vrij beslissen al dan niet de Waregembon te aanvaarden als betaalmiddel. Het 
stadsbestuur zal zelf de Waregembon gebruiken in het kader van haar subsidiepolitiek of voor het geven van 
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attenties. In het kader van dagelijks bestuur krijgt het college van burgemeester en schepenen de 
machtiging om de Waregembon te gebruiken tot een maximum bedrag van 250 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het principe en reglement goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

14. goedkeuren aanpassing tariefreglement geboortepremies en jubilea 

Verwijzend naar de  invoering van de Waregembon; 
Het stadsbestuur wenst de toelage betreffende de geboortepremie en de diverse jubilea binnen het 
toepassingsgebied van de Waregembon te brengen; 
Als gevolg dienen de beide toelagereglementen in die zin aangepast te worden. 
 
Volgende geboortepremies worden toegekend aan de gezinnen waarvan het gezinshoofd op de datum van de 
geboorte bij wijze van hoofdverblijf staat ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad: 
- 15,00 euro bij een eerste geboorte; 
- 15,00 euro bij een tweede geboorte; 
- 75,00 euro bij een derde en de volgende geboorten. 
Deze premie wordt per geboorte en niet per kraambed verleend. De geboorte van een tweeling zal dan ook 
aanleiding geven tot het uitbetalen van twee geboortepremies. 
 
Ter gelegenheid van de viering van diverse jubilea worden volgende toelagen toegekend: 

- Honderdjarige 250,00 euro 
- Gouden huwelijksjubileum 50 jaar 75,00 euro 
- Diamanten huwelijksjubileum 60 jaar 125,00 euro 
- Briljanten huwelijksjubileum 65 jaar 250,00 euro 
- Platina huwelijksjubileum 70 jaar 375,00 euro 
- Priester en kloosterjubilea:  

 Gouden jubileum 50 jaar 40,00 euro 
 Diamanten jubileum 60 jaar 65,00 euro 
 Briljanten jubileum 65 jaar 125,00 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan de tariefreglementen goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. aanleg verkeersplateau en verkeersdrempel in Gentse Heerweg: goedkeuren ontwerp en 
vaststellen wijze van gunnen 

De aanneming heeft als doel het aanleggen van een verkeersplateau en verkeersdrempel in de Gentse 
Heerweg om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer af te remmen. 
Het verkeersplateau wordt aangelegd tussen de Hongerstraat en Grasdreef, ter hoogte van de huisnummers 
22 en 24. Op het verkeersplateau komt een voetgangersoversteek. 
De verkeersdrempel wordt aangelegd bij het binnenrijden van de bebouwde kom, voor het onbebouwde 
perceel tussen huisnummer 149 en huisnummer 153. De fietsers kunnen naast de verkeersdrempel rijden. 
Raming:44.789,36 euro, btw inclusief 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art 17§2,1°a-limiet niet 
overschreden) 

Begroting Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2010 423/732-60 210046 2010/154 € 45 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen goed te keuren voor de 
aanleg verkeersplateau en verkeersdrempel in de Gentse Heerweg. 
 
Uitslag van de stemming:  
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- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

16. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: snelheidsremmende maatregelen in 
de Gentse Heerweg 

Op de verkeerscel dd. 21 september 2010 is er voorgesteld om in de Gentse Heerweg een verkeersplateau 
aan te brengen ter hoogte van de Hongerstraat en een verkeersdrempel aan te leggen bij het binnenrijden 
van de bebouwde kom. Het schepencollege heeft het voorstel van de verkeerscel dd. 30 september 2010 
goedgekeurd. De inwoners van de Gentse Heerweg zijn via een bewonersbrief op de hoogte gebracht van dit 
voorstel. Er zijn nog geen negatieve reacties geweest op het voorstel.  
Naast de infrastructuurwerken, moeten er ook verkeersborden geplaatst worden om de snelheidsremmende 
maatregelen aan te kondigen. Deze maatregelen worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de 
plaatsing van de verkeersborden A14 en F87. Voor de overstekende voetgangers wordt er een 
voetgangersoversteek aangebracht op het verkeersplateau. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de 
weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden F49. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

17. goedkeuren dossiers nutsleidingen 

Uitbreiding waterleidingsnet voor aansluiting woning nr 17 in de Gustaaf Mahieulaan, St Eloois-Vijve 
Raming 8.323,80 euro (te financieren door middel van autonome investeringskredieten). 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 874/635-51 210170 2010/8145 € 7 589,00 

Bij te voorzien in eerstvolgende IKA (van art. 876/725-60) € 735,00  

De financieel beheerder heeft een gunstig visum toegekend (2010/181 dd 16/11/2010) 

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

18. goedkeuren subsidiereglement behoud zwaluwenkolonies 

In april 2010 heeft de stad het Biodiversiteitcharter ondertekend. Eén van de acties is dat de stad haar 
medewerking verleent aan acties en/of activiteiten ter bescherming van specifieke soorten. Het behoud van 
de broedgelegenheden van de huis-, boeren- en gierzwaluw is een mogelijkheid.  
Voorstel is om de gebruikers van woning en gebouwen waarin zich een kolonie bevindt een subsidie te geven.  
- 1 tot 3 nesten: 25 euro per jaar  
- 4 of 5 nesten: 37 euro perjaar  
- vanaf 6 nesten: 50 euro per jaar  
Subsidie kan worden aangevraagd in het broedseizoen tussen 15 mei en 15 juli.  
Volledig reglement en ontwerpbeslissing terug te vinden op het intranet.  
De minaraad gaf op 22 november een gunstig advies.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement behoud zwaluwenkolonies goed te 
keuren.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

19. opheffen subsidiereglement rationeel energieverbruik en goedkeuren nieuw subsidiereglement 
rationeel energieverbruik 

Het subsidiereglement REG, goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 december 2008, voorziet een subsidie 
voor 2 zaken nl energiebesparende maatregelen (20 % extra) en zonnepanelen (250 euro).  
De laatste tijd schaffen meer en meer gemeenten (Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Deerlijk,…) de subsidie voor 
zonnepanelen af omdat de prijs van de installatie naar beneden gaat en de eigenaars van de panelen nog 
over heel wat andere voordelen beschikken (aftrek investering via de belastingen, Groene 
Stroomcertificaten, goedkopere energiefactuur). 
Er wordt voorgesteld om het bestaande reglement op te heffen en een nieuw reglement van kracht te laten 
worden waarbij de nadruk ligt op rationeel energiegebruik.   
Installaties van fotovoltaïsche panelen die in gebruik werden genomen vóór 1 januari 2011 zouden nog in 
aanmerking komen voor een subsidie van 250 euro. Hiervoor wordt een apart reglement opgemaakt. (Zie 
volgend punt). Installaties die in gebruik worden genomen vanaf 2011 komen niet meer in aanmerking voor 
subsidie van de stad.  
Om de subsidie voor rationeel energiegebruik te bekomen zullen de aanvragers geen dossier meer moeten 
indienen als de premie van Eandis is gestort na 1 januari 2011.  De subsidie zal automatisch worden 
toegekend door de stad. Als de premie werd gestort vóór 1 januari 2011 dient wel nog een aanvraag te 
worden ingediend uiterlijk zes maand na de storting door Eandis. 
Volledig reglement en ontwerpbeslissing terug te vinden op het intranet.  
De minaraad gaf op 22 november een gunstig advies.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement rationeel energiegebruik op te heffen 
en het nieuw subsidiereglement rationeel energiegebruik goed te keuren.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

20. subsidiereglement fotovoltaïsche panelen gekeurd voor eind 2010 

Er wordt voorgesteld om een overgangsreglement op te maken voor installatie van fotovoltaïsche panelen die 
in gebruik werd genomen vóór 1 januari 2011. Als bewijs hiervan zal het keuringsattest worden opgevraagd.  
Deze subsidie is enkel geldig voor private woningen en particulieren.  
Deze subsidie kan aangevraagd worden tot 31 maart 2011.  
De minaraad gaf op 22 november een gunstig advies.  
Volledig reglement en ontwerpbeslissing terug te vinden op het intranet.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement fotovoltaïsche panelen goed te keuren.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

21. opheffen subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers en goedkeuren nieuw 
subsidiereglement herbruikbare luiers 

In de gemeenteraad van 5 maart 2002 werd het subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers 
goedgekeurd.  
Deze subsidie kan aangevraagd worden tot de 3e verjaardag van het kind.  Ze kan slechts éénmaal worden 
aangevraagd.  De ouders kunnen dus de aankoopbewijzen opsparen zodat ze het maximale subsidiebedrag 
kunnen bekomen. De voorwaarde “Het bijgevoegde aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar” is dus 
niet relevant.  
Er wordt voorgesteld om het huidige reglement op te heffen per 1 januari 2011 en een nieuw reglement goed 
te keuren.  
De minaraad gaf op 22 november een gunstig advies.  
Volledig reglement en ontwerpbeslissing terug te vinden op het intranet.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaand subsidiereglement voor het gebruik van 
herbruikbare luiers op te heffen en het nieuw subsidiereglement herbruikbare luiers goed te keuren.  
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Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

22. ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 2008-2013, werkjaar 2011 

De gemeenteraad heeft in haar zitting van 1 december 2009 de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met 
het Vlaamse gewest voor 2010 goedgekeurd.  
Voor het werkjaar 2011 dient de stad voor 31 december 2010 een nieuw ondertekeningsformulier op te 
sturen. De stad stelt voor om dit jaar opnieuw in te tekenen voor het basisniveau en eventueel projecten in 
te dienen. Voor deze projecten kunnen subsidies bekomen worden. Deze projecten dienen te worden 
goedgekeurd door het schepencollege en moeten worden ingediend voor eind december. Het schepencollege 
diende in september al een aanvraag in voor Minawerkers voor het werkjaar 2011. 
De minaraad gaf op 22 november een ongunstig advies.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 
voor het werkjaar 2011 goed te keuren.  
 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

23. vaststellen nieuwe straatnamen: principieel goedkeuren 

In de vergadering van de stedelijke commissie voor straatnaamgeving op 28 september 2010 werden 
volgende nieuwe straatnamen voorgesteld: 
1. Verkaveling in de Grasdreef. 

Voorstel comité : hernummering 
Motivatie: 
Een nieuwe straatnaam in de bestaande verkaveling Grasdreef zou voor onduidelijkheid zorgen voor wat 
betreft bereikbaarheid door bezoekers en hulpdiensten. 
Bovendien moet slechts hernummerd worden van nr. 53 t/m 65.  Huisnummers 1 t/m 47 blijven 
onveranderd. 

2. Verkaveling in de Europawijk te Nieuwenhove: vraag van GIS om de Erasmuslaan te ontdubbelen in 
twee straatnamen 
Voorstel comité: Mercatorlaan 
Motivatie: 
Mercator was een leeftijdgenoot van Erasmus.  Geboren in 1512 te Rupelmonde, studeerde aan de KUL,  
wou niet dat men hem een maker en verkoper van kaarten noemde maar veeleer een  wetenschappelijk 
kosmograaf.  Het woord “ATLAS” heeft hij geïntroduceerd met als betekenis: alle kaarten van de kosmos, 
dus zowel van het heelal als van de aarde. 

3. Verkaveling in Desselgem-Dries: nieuwe straatnaam 
Voorstel comité: Laakbosstraat 
Motivatie:  Laakbos is de plaatsnaam van het perceel waar de straat wordt gepland. K. Vanthuyne  geeft 
20 vermeldingen van laakbosch op tussen 1549 en 1778 
Laak  heeft de betekenis van “beek, gracht, sloot” : het Laakbos was omringd door een gracht 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: vaststellen nieuwe straatnamen: principieel goedkeuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

24. inrichten stadswinkel, interieur, lot 4, technieken: goedkeuren meerwerken 

Volgende werken dienden zich aan tijdens de werffase in het Lot 4 Technieken 
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Aannemer HVAC Naessens, Franklin Rooseveltlaan 23, 8790 Waregem 
Toewijzingsbedrag: 57.578,00 euro excl. BTW of 69.669,38 euro incl. BTW 
BIJKOMENDE WERKEN 
1. Bijkomende primaire vloerisolatie ifv vloerverwarming 

- Oppervlakte 135m² 
- PUR-isolatie van 40mm.  3.071,25 euro 

2. Herpositionering databekabeling 2.651,90 euro 
3. Lijnvormige verlichting boven brug  1.854,05 euro 
 Bedrag Totaal  excl. BTW 7.577,20 euro 

Bedrag Totaal  incl. BTW 9.168,41 euro 

Meerprijs tov toewijzingsbedrag 13,2 % 

De meerwerken werden reeds voorgelegd in de schepencolleges van 18 maart 2010 (MW 1), 1 april 2010 (MW 
2) en 16 september 2010 (MW 3). 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 104/724-60 210011 2010/915 €79 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze meerwerken goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

25. inrichten stadswinkel, interieur, lot 1, ruwbouwwerken en bevloering: goedkeuren meerwerken 

Volgende werken dienden zich aan tijdens de werffase in het Lot 1 / ruwbouwwerken en bevloering.  
Aannemer Hugelier, Bissegemstraat 185, 8560 Gullegem 
Toewijzingsbedrag: 47.890,13 euro excl. BTW of 57.947,06 euro incl. BTW 
BIJKOMENDE WERKEN 
1 Nieuwe toegang maken naar landschapsbureau 
1.1. Maken van nieuwe opening  1.070,00 
1.2. bijkomende aanpassingswerken aan de trap  385,00 
2 Plaatsen blauwe hardsteen dorpel 
2.1. dorpel inkom schuifdeur 1.343,00 
2.2. dorpels langs voorgevel 1.445,00 
3 Ophanging luifel 
3.1. Plaatsen staal kabels gelast aan poutrelle's 1.984,00 
3.2. Maken opstand +bebording  825,00 
4 Dakwerken   
4.1 Waterdicht inwerken van trekkers in soepele pur-coating inbegr. in 4.4 
4.2 Asfalteren opstand, leveren en plaatsen polyesterroofing inbegr. in 4.4 
4.3 Plaatsen afvoer in quartz zink inbegr. in 4.4 

4.4 Plaatsen dakkolk in lood 1.890,00 

Bedrag Totaal  excl. BTW 8.942,00 euro 

Bedrag Totaal  incl. BTW 10.819,82 euro 

Meerprijs tov toewijzingsbedrag 18,7 % 

De meerwerken werden reeds voorgelegd in de schepencolleges van 20 mei 2010 en 26 augustus 2010 (MW 
2.2). 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 104/724-60 210011 2010/911 € 70 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze meerwerken goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

26. Stedelijke Basisschool Desselgem, nieuwbouw refter en klassen: goedkeuren ontwerp + vaststellen 
wijze van gunnen 
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De Gemeenteraad keurde in zitting van 4 november 2008 het ontwerp goed om een ontwerper aan te stellen 
voor de nieuwbouw met een refter en klassen voor de stedelijke basisschool Desselgem. De wijze van gunnen 
werd vastgesteld op een algemene offerteaanvraag. Deze ontwerpopdracht werd in zitting van 29 januari 
2009 toegewezen aan het architectenbureau BURO II uit Roeselare. 
Het architectenbureau heeft het volledige dossier verder uitgewerkt op basis van de verkregen principiële 
goedkeuring van Agion, en is klaar met het ontwerpdossier. Dit dossier wordt eerst ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Gemeenteraad, om daarna door te sturen naar Agion voor de definitieve vastlegging van 
de toegekende subsidie. Pas na goedkeuring door Agion kan de aanbestedingsfase opgestart worden. 
Het dossier werd ingedeeld in zes loten: 
1. Gesloten ruwbouw + afwerking 

Raming: 1 033 294,60 euro incl. BTW 
2. Elektriciteit 

Raming: 77 718,3 euro incl. BTW 
3. CV, sanitair en ventilatie 

Raming: 184 048,60 euro incl. BTW 
4. Vast meubilair 

Raming: 92 620,66 euro incl. BTW 
5. Liften 

Raming: 36 300,00 euro incl. BTW 
6. Omgevingsaanleg 

Raming: 101 093,03 euro incl. BTW 
Totale raming: 1 525 075,19 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding per lot 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 722/722-60   € 1 675 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Stedelijke Basisschool Desselgem, nieuwbouw refter en klassen: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

27. Regenboogstadion, vak V bezoekers, omheining: goedkeuren eindafrekening 

Aannemer: Wille nv, Mannebeekstraat 23, 8790 Waregem 
Goedkeuring vorderingsstaat 1, tevens eindstaat, voor een bedrag van 17 643,43 euro incl. BTW 
Toewijzing: 11 408,18 euro excl. BTW  13 803,90 euro incl. BTW 

Nr Uitgevoerd BTW Totaal 

1 14 581,35 3 062,08 17 643,43 

    

Totaal 14 581,35 3 062,08 17 643,43 

Opmerking: 
- De gemeenteraad keurde het ontwerp en de wijze van gunnen goed in zitting van 6 juli 2010. 
- De werken werden uitgevoerd binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn van 5 werkdagen. 
- De voorlopige oplevering van deze werken ging door op maandag 25 oktober 2010. Er werden geen 

opmerkingen genoteerd op het pv van voorlopige oplevering. 
- De eindafrekening bedraagt 14 581,35 euro excl. BTW. Dit betekent een overschrijding van het 

toewijzingsbedrag van 27,81%. De eindafrekening moet derhalve ter goedkeuring voorgelegd worden aan 
de Gemeenteraad. 

- Deze overschrijding is te wijten aan diverse meerwerken die pas duidelijk werden tijdens de uitvoering 
van de werken. Bij de plaatsing van de omheining waren er enkele hevige regenbuien, waardoor de palen 
gewoon in de grond zakten. Doordat de plaatsing van de palen hierdoor niet kon gebeuren, dienden de 
gemaakte putten terug opgevuld te worden, en moest er een werfafsluiting geplaatst worden zodat de 
thuiswedstrijd tegen Eupen kon plaatsvinden. Er werd ook van uitgegaan dat enkele palen voor de 
montage van de poorten konden worden gerecupereerd. Na afbraak bleken deze slechts 20cm in de grond 
te zitten, waardoor enkele nieuwe palen werden geplaatst zodat zeker de norm van Binnenlandse Zaken 
werd gehaald. Ondertussen werd ook een blanco verslag van de omheining opgemaakt door BTV. 

 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2010 764/725-60 210243 2010/5190 € 15 000,00 
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Bij te voorzien via eerstvolgende kredietverschuiving van 764/744-51 project 
210218 

€ 2 650,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Regenboogstadion, vak V bezoekers, omheining: goedkeuren 
eindafrekening. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

28. goedkeuren reglement uitleen materiaal aan verenigingen 

Waregemse verenigingen die geen rechtstreekse link hebben met het jeugdwerk en deel uitmaken van één 
van de erkende stedelijke adviesorganen kunnen momenteel niet in de stad terecht voor materiaal. Met dit 
reglement kunnen verenigingen voortaan ook bepaalde veelgebruikte zaken uitlenen via de stad. 
Ontleningen worden enkel toegestaan voor activiteiten in verenigingsverband. De huur is een bijdrage in de 
kosten voor herstelling, vervanging en verzekering van de materialen. De bedragen worden vastgesteld door 
het college van burgemeester en schepenen. 
Het reglement kan nagelezen worden op intranet. 
Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd: goedkeuren reglement uitleen materiaal aan verenigingen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

29. goedkeuren toelagen 

Volgende toelagen aan diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen worden ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: 

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging 
 

Toelage 2010 

84201/332-01 

Allochtonenwerking 
Lidmaatschapsbijdr 
verenig.gem.belang Doenja 

€ 2.000,00 

84902/332-01 

Ontwikkelingssamenwerking 
Lidmaatschapsbijdr 
verenig.gem.belang Wereldraad 

€ 4.750,00 

87102/332-02 

Wit-gele kruis, sodi + thuisverpl. 
subs. aan instell. ten dienste 
gezinnen  

VZW Thuisverzorging in 
solidariteit 

€ 150,00 

87102/332-02 

Wit-gele kruis, sodi + thuisverpl. 
subs. aan instell. ten dienste 
gezinnen  

Thuiszorg Bond Moyson 
West-Vlaanderen 

€ 200,00 

87102/332-02 

Wit-gele kruis, sodi + thuisverpl. 
subs. aan instell. ten dienste 
gezinnen  

Wit-gele kruis van West-
Vlaanderen 

€ 1.150,00 

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

30. benoemen nieuwe afgevaardigde in de algemene vergadering van vzw OC Nieuwenhove: 
a) namens de gebruikers 

b) namens de fracties 
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Een aantal afgevaardigden in de algemene vergadering van OC Nieuwenhove vzw waren niet langer actief in 
het ontmoetingscentrum. Daarnaast is er de vraag van 2 politieke fracties om een vertegenwoordiger te 
vervangen. Volgende wijzigingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad 
a. Wijzigingen afgevaardigden in de algemene vergadering namens de gebruikers: 

 Julia Decabooter (overleden - Spitaalstraat 31, 8790 Waregem) wordt vervangen door de heer Marcel 
Timmerman; 

 Mevrouw Liselot Moerman wordt vervangen door Elsie Vangampelaere (Blauwe Zwaanstraat 35, 8790 
Waregem) 

 Mia Holvoet (Deerlijkseweg 141, 8790 Waregem) wordt vervangen door Febe Vandersteene 
(Olekenbosstraat 11a, 8570 Anzegem) 

 Philip Himpe (Jules Haerinckstraat 1, 8790 Waregem) wordt vervangen door mevrouw Isabel 
Vereecke 

b. Wijzigingen afgevaardigden in de algemene vergadering namens de fracties 

 Miranda Calleeuw (Kaasstraat 35, 3404 Landen) wordt vervangen door Tom Demunter (Noorderlaan 6) 

 Willy Deconinck (Abeelstraat 15, 8790 Waregem) wordt vervangen door Philip Himpe (Jules 
Haerinckstraat 1, 8790 Waregem) 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe afgevaardigden in de algemene vergadering van vzw 
OC Nieuwenhove te benoemen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

31. aanvaarden schenkingen 

In de loop van het jaar werden diverse schenkingen gedaan: 

Omschrijving Schenker Waarde  

Postkaart gestuurd door Briek Schotte + kaart over tentoonstelling 
Briek Schotte 

Rosa Van Thuyne Onbekend 

87 digitale foto's wielerenners Veloods Onbekend 

Scans van fotocollectie Lucien Demunster Robert Evaert Onbekend 

Medaille paardenkeuring uitgereikt door het ministerie van 
landbouw 

Stefaan De Clercq Onbekend 

4 foto's: luchtfoto kerk en markt Waregem - H.- Hartcollege - 
voetbalclub Waregem Sportief - Leeuwke + diverse persberichten 
en kranten m.b.t. voetbal en wielersport in Waregem 

Willy De Bouvrie Onbekend 

Brochures, inschrijvingskaarten en affiches Waregemse Gordel 2008 
en 2009 

Rik Verhaeghe Onbekend 

Diverse pensioenkaarten en arbeidsovereenkomst Lydie Decabooter Onbekend 

Werkboekje en begeleidende brief Fernand Bracke Onbekend 

Twee oude huwelijksboekjes, militair zakboekje en 
oorlogsdocumenten 

Monique Pappijn Onbekend 

brochure De Gouden Lanteern + studieboekje voor lagere school Eric Soubry Onbekend 

Tentoonstellingscatalogus The Museum of Museums 2009 BE-part,  

interview met Eric Derycke uit Baliekrant Kortrijk en Ieperse nr. 
6/2009, boek dorpen in Vlaanderen, 6 oude foto's Waregem, 
rouwprentje oorlogsslachtoffers 1944, uitnodiging schouwburg 
Eldorado, krantenartikels, tekstbundel studiereis stedenbouw naar 
nederland, toespraken Johan Pas en Johan Van Geluwe bij 
ereburgerschap 2010; 6 kaders met oude foto’s Rallye Waregem en 
Waregem Koerse 

Johan Van Geluwe Onbekend 

Liedjesboek (handgeschreven) en gedrukte marktliedjes en 
feestliedjes 

Marie-Thérèse Lamote Onbekend 

Twee exemplaren van de Sportgids van Waregem en Omstreken Marie-Thérèse 
Demunster 

Onbekend 
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Digitale beelden i.v.m. wielrennen, Waregem en Briek Schotte Jan Himpe Onbekend 

Krantenknipsels en boekjes ivm Waregem verzameld door André 
Vervacke, scans van de prentkaartenverzameling van André 
Vervacke 

Patrick Vervacke Onbekend 

Vlag in kader van de Pijpensocieteit / rokersgilde van Beveren-Leie Jozef Bostoen Onbekend 

8mm film over de stoet op 13 juni 1948 voor de 100jarige 
Emerentia Baert;  
rouwprentje Emerentia Baert 

Denis Vansteenbrugge Onbekend 

Twee plannen: markt Waregem + centrum Waregem binnen de ring Bruno Lahousse Onbekend 

Verkiezingsdrukwerk en folders verkiezingen in Waregem 1946-2000 Leo Allais Onbekend 

Dossier en plannen bouw tribunes hippodroom en voetbalveld Piet Eggermont Onbekend 

Schilderij stilleven van M. Poplimont, 
Schilderij laatste huisje in de Meersstraat door Anna Callens 

Dhr. en Mevr. Dion 
Bohez - Vande 
Casteele 

Onbekend 

Diverse brochures, documenten, krantenknipsels en infofolders 
m.b.t. Waregem 

Guy Opsomer Onbekend 

Diverse documenten, tijdschriften, persberichten en brochures 
m.b.t. K.S.V. Waregem 

Julien Van Bever Onbekend 

23 boeken, geschreven door Willem Putman en Jean du Parc 
(pseudoniem Willem Putman) 
1 folder toneelvereniging Pogen 

Jean Dhaluin Onbekend 

Toespraak bij inhuldiging Ware Heem, 1966 
Tijdschrift Heembode Ware Heem, 2003 

Eric Desmet Onbekend 

Postkaart Waregem Koerse 1957 Helena Declercq Onbekend 

15 postkaarten Waregem anoniem via 
stadswinkel 

Onbekend 

2 brochures St.-Jozef De Biest Roger Van Assche Onbekend 

Diverse brochures, teksten, ... i.v.m. Marcel Decavel, Davidsfonds, 
kermissen Beveren-Leie, stratenplan Beveren-Leie, Bevers 
Harmonieorkest, massaspel Beveren-Leie 2005, St-
Gregoriuszanggilde, tijdschrift missiepost, ... 

Rik Steeland Onbekend 

Krantenartikels i.v.m. Waregem, foto's en documenten familie 
Kerkhove, foto's Waregem, rouwbrieven Waregemnaars, 2 stenen 
borden Handbooggilde St-Sebastiaan Waregem, tijdschriften i.v.m. 
koningshuis 

Rosa Kerkhove Onbekend 

50-tal digitale foto's i.v.m. familie Snauwaert, Desselgem, oorlog, 
paarden, ... 

Georges Snauwaert Onbekend 

39 films (video, dvd, audio) i.v.m. Waregem Koerse ca. 1989-2005 Louis De Pelsmaeker Onbekend 

Documenten i.v.m. Eric Derycke: persartikels, vraagstelling en 
antwoord in de Kamer in functie van minister van buitenlandse 
zaken, administratie 1994-1999, ... (Wim Dewaele was 
kabinetsmedewerker) 

Wim Dewaele Onbekend 

Kranten jaren 1940, documenten van tijdens schepenambt 
Jeannine Vervaeke 

Jeannine Vervaeke Onbekend 

Krantenknipsels, brochures, ... wielrennen: Dwars door 
Vlaanderen, Wereldkampioenschap Waregem-Kortrijk, Belgisch 
Kampioenschap...  

Mevr. Germain 
Beirlaen  

Onbekend 

Foto in kader: Briek Schotte in Sint-Eloois-Vijve André Gyselinck Onbekend 

5 instrumenten uit veeartsenijpraktijk, 2 boeken i.v.m. veeartsenij 
en vleeskeuring, afkomstig van veearts Verhelst 

Ward Renard Onbekend 

Tekst: handgeschreven volksremedies voor aandoeningen bij 
paarden 

Willem en Anita 
Depla-Vanneste 

Onbekend 

Kunstwerk Deadliest Catch (Ugly Beaty) Ceuleers Michiel 2 800 euro 
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olie + spray op canvas 60 x 80 

Kunstwerk Viking lander 
metaal, glas, lood, hangend 200 x 200 x 100(h)cm 

Denys André 2 500 euro 

Kunstwerk Hofkens van eden (ode aan Johan80) 
Glasinstallatie 40 x 40 x50(h) 

Denys André 400 euro 

Kunstwerk Ode aan Johan 80 
8 glazen opschriften Mom-art, Pop-art, … 

Hatse Filip 400 euro 

Glasobject 16 x 6 x23(h) Verwaetermeulen 
Mieke 

400 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenkingen te aanvaarden. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

32. vragen 

Er zijn 2 vragen ingediend op het secretariaat: 
- raadslid Guy Van den Eynde: Lelijke plekjes 
- raadslid Guy Van den Eynde: Nieuwe camping. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

33. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring (…/…) aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 9 november 
2010. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

Einde van de gemeenteraadszitting:  …….. uur  

 

 

 

 
 

Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 

(get) Guido De Langhe 

Secretaris 

 (get) Kurt Vanryckeghem 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Waregem, (datum) 

 

 

 

 

 

  

Guido De Langhe 

Secretaris 

 Kurt Vanryckeghem 

Burgemeester 


