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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 

- Resultaten evaluatie decretale graden 
- Erkenning integratiedienst Waregem (overeenkomst 01/04/2011-31/03/2014) door Vlaamse Regering 
(Agentschap Binnenlands Bestuur) 
- Besluit gouverneur: jaarrekening 2009 van stad Waregem vastgesteld 
- Volgende commissie: dinsdag 31 mei 2011 om 18.15 uur 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 7 juni 2011 om 19.00 uur. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. Imog: algemene vergadering van 17 mei 2011: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad 
Waregem 

a) goedkeuren agenda 
Ingevolge het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda 
van de algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering 
vindt plaats op dinsdag 17 mei 2011 om 11.00u. in de raadzaal van de afvalverwerkingsinstallatie te 
Harelbeke en bevat volgende punten: 
1. Verslag van de raad van bestuur 
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2010 
3. Verslag van de commissaris-revisor 
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2010 
5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor 
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 
7. Statutaire benoemingen 

Voorbereiding beknopte omschrijving 
van de besluiten van  

de gemeenteraad van 03 mei 2011    
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8. Mededeling bedrijfsrevisorenkantoor Boes & Co 
9. Toelichting betreffende de activiteiten 2010 
10. 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 - 
- 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 algemene vergadering van Imog op 17 mei 2011 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

3. W.I.V.: algemene vergadering van 17 mei 2011: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad 

Waregem 

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 goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 17 mei 2011 en behandelt volgende punten: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het jaar 2010 
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2010 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris 
5. Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder als opvolger 
6. 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 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 
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 17/05/2011. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
 Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. WVI: algemene vergadering van 20 mei 2011: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad 
Waregem 

a) goedkeuren agenda 
Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op vrijdag 20 mei 2011 en behandelt volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris-revisor 
4. Jaarrekeningen 2010 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
6. Benoeming van de heer Didier Vandeputte in het regionaal comité Roeselare-Tielt 
7. Mededelingen 
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 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 
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 WVI op 20 mei 2011. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. Leiedal: algemene vergadering van 24 mei 2011: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad 

Waregem 

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 goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 24 mei 2011 en behandelt volgende punten: 
1. Verslag van de activiteiten in 2010 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 
1.2. Verslag van de commissaris-revisor 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2010 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem 
5. Tussentijdse evaluatie beleidsplan 2008-2013 
6. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2011 
7. Verlenging mandaat commissaris-revisor; 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
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Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 
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 24 mei 2011. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

6. Figga: algemene vergadering van 24 juni 2011: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad 

Waregem 

a) goedkeuren agenda 
Ingevolge het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, wordt de agenda 
van de algemene vergadering van Figga aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering 
vindt plaats op vrijdag 24 juni 2011 om 10.00u. in Salons Mantovani en bevat volgende punten: 
1. Afsluiting boekjaar 2010 

a. Verslag van de Raad van Bestuur  
b. Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2010 en winstverdeling  
c. Verslag van de commissaris  
d. Kwijting van de bestuurders  
e. Kwijting van de commissaris  

2. Verslaggeving VID 
3. Statutaire benoemingen 
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 - 
- 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 bestuurders van Figga kunnen 
geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De 
aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers aan 
te stellen voor de algemene vergadering van Figga op 24 juni 2011. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

7. Gaselwest: algemene vergadering van 24 juni 2011: goedkeuren agenda en statutenwijziging 
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De stad werd per aangetekende brief ontvangen op 14 maart 2011, opgeroepen deel te nemen aan de 
algemene vergadering van GASELWEST op vrijdag 24 juni 2011 om 11.00u. in Salons Mantovani in Oudenaarde 
met volgende agenda: 
1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlage 
2. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de Commissaris over 

het boekjaar 2010 
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de commissaris met 

betrekking tot het boekjaar 2010 
5. Statutaire benoemingen  
6. Statutaire mededelingen. 
De voorgestelde statutenwijziging hangt samen met een voorstel van kapitaaloperatie dat in deze zelfde 
zitting wordt behandeld. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

8. goedkeuren kapitaaloperatie Gaselwest 

Stad Waregem is aangesloten bij de intercommunale Gaselwest. 
Op 25 februari 2011 werd in de Raad van Bestuur van Gaselwest beslist om over te gaan tot een dubbele 
kapitaaloperatie om haar kapitaalsstructuur te optimaliseren.  De openbare besturen kunnen door deze 
operatie een hogere vergoeding op hun inbreng bekomen. 
Financieel-technisch is er zoals vermeld een dubbele kapitaalbeweging te doen :  
Enerzijds dient er een kapitaalvermindering te gebeuren omdat de privé-aandeelhouder,  Electrabel, die 30% 
van de aandelen bezit binnen Gaselwest, een gedeelte van haar wil kapitaal terugnemen.  Dergelijke 
kapitaalvermindering past in het scenario dat de Vlaamse decreetgever uitstippelde waarbij de aanwezigheid 
van een privépartner uitdovend is in de aandeelhouderstructuur van gemengde opdrachthoudende 
verenigingen.  Concreet moet Electrabel verdwijnen uit de aandeelhouderstructuur van de gemengde DNB‟s 
tegen ten laatste 2018. 
Daarnaast zal er een kapitaalverhoging gebeuren door de openbare besturen in de vorm van een 
herinvestering van het gereduceerde kapitaal in Gaselwest. Voor deze operatie is geen injectie van 
bijkomende middelen door de openbare besturen vereist (eerste ronde kapitaalverhoging). 
Voor de toekenning van de vergoeding voor kapitaal wordt onderscheid gemaakt door de CREG tussen 
kapitaal tot 33% van economische waarde van de netten van de DNB ligt (eerste regulatoire schijf)en kapitaal 
boven die 33% (tweede regulatoire schijf). 
De eerste schijf wordt hoger vergoed (voor 2010 was dit 7,44% voor Electriciteit en 8,28% voor gas).  De 
tweede wordt lager vergoed à rato van 4,6%. 
Op vandaag houdt de stad A-aandelen en winstbewijzen E (kapitaalverhoging 2009) aan in Gaselwest.  De A-
aandelen vallen slechts gedeeltelijk binnen de eerste regulatoire schijf en dus de hogere vergoeding.  De 
winstbewijzen E vallen volledig binnen de tweede regulatoire schijf en dus onder de lagere vergoeding.  
Door de kapitaaloperatie verminderen het aantal A-aandelen.  Deze zullen volledig binnen de eerste 
regulatoire schijf komen te vallen.  Voor de kapitaalsverhoging worden nieuwe aandelen F en winstbewijzen 
E” gecreëerd, die in eerste instantie in de tweede regulatoire schijf zullen liggen, maar naarmate de 
investeringen en dus het actief van de DNB zal stijgen, zullen deze geleidelijk ook deels in de eerste 
regulatoire schijf komen te liggen, wat dus recht zal geven op een hoger rendement. 
De redenen voor een het voorstel tot herinvestering van het gereduceerde kapitaal binnen de DNB zijn : 
- De DNB moet blijven beschikken over voldoende middelen om de uitdagingen van de sector aan te gaan 

en de ambitieuze plannen uit te voeren. (investeringen) 
- Het louter reduceren van kapitaal is niet aangewezen omdat het EV onder de 33% zou kunnen komen te 

liggen 
- Voor de openbare besturen is het aan te raden om een voldoende buffer binnen de DNB aan te houden 

om bij het geplande vertrek van de privé-aandeelhouder Electrabel het vrijgekomen kapitaal te kunnen 
overnemen 

De kapitaaloperatie vereist dat er voldoende openbare besturen het gereduceerde kapitaal gaan 
herinvesteren.  Indien niet alle openbare besturen in de eerste ronde intekenen op de kapitaalverhoging à 
rato van hun huidig aandeel in het aandelenpakket A, dan is een tweede ronde voorzien, waarbij de 
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openbare besturen kunnen intekenen op een bijkomend bedrag.  Voorwaarde voor bijkomende intekening is 
natuurlijk dat het bestuur het eigen deel in de eerste ronde volledig heeft geherinvesteerd. 
De kapitaaloperatie kan slechts doorgaan indien de voorgestelde verhoging van het kapitaal ten belope van 
90% van het aandeel toekomend aan de openbare sector wordt onderschreven. De volledige procedure van 
de dubbele kapitaalbeweging wordt normaliter verwacht afgerond te zijn op 30 juni 2011. 
Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd goedkeuring te verlenen aan de kapitaalverhoging in eerste 
ronde (zonder kapitaalsinjectie) voor een bedrag van 7 976 596,92 euro voor de activiteit gas (6 052 
675,83 euro aandelen F, en 1 923 921,09 euro winstbewijzen E”) en 3 586 089,56 euro voor de 
activiteit gas (2 715 213,94 euro aandelen F, en 870 875,64 euro winstbewijzen E”). De gemeenteraad 
wenst het resultaat m.b.t. de tweede ronde af te wachten alvorens een definitieve beslissing te nemen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

9. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. Waregem Koersefeesten 2011 

Van donderdag 25 augustus tot en met woensdag 31 augustus worden de Waregem Koersefeesten 
georganiseerd. Steeds meer volk komt naar de vele festiviteiten in het centrum. Heel wat activiteiten 
worden georganiseerd door diverse organisatoren. Die activiteiten vinden meestal plaats op locaties die op 
zich al veel toeschouwers aantrekken. De occasionele politieverordening heeft goed gewerkt, vandaar dat 
we dat ook dit jaar opnieuw doen. De verordening bundelt nu ook de muziekvergunning samen met de 
veiligheidsmaatregelen. Dit maakt de richtlijnen duidelijker voor iedereen. Belangrijkste elementen uit de 
verordening is dat  alle organisatoren opnieuw verplicht worden hun activiteiten aan te vragen en net als 
vorig jaar geen glas mogen gebruiken en geen open vuren (barbecue) mogen plaatsen op het openbaar 
domein. Daarnaast wordt met deze politieverordening ook geprobeerd om overlast tot een minimum te 
beperken. Ten slotte staan de einduren voor muziek vermeld als volgt: 

2011 

Vrijdag/zaterdag einde om 2.00u. 

Zaterdag/zondag einde om 3.00u. 

Zondag/maandag einde om 2.00u. 

Maandag/dinsdag einde om 3.00u. 

Dinsdag/woensdag einde om 3.00u. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de occasionale politieverordening n.a.v. de Waregem 
Koersefeesten 2011 goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

10. goedkeuren opdracht leveren van stoelen voor de oude jongensschool en de trouwzaal in Beveren-

Leie + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel en raming 
Er wordt voorgesteld als volgt stoelen aan te kopen voor de oude jongensschool en de trouwzaal in Beveren-
Leie: 

Omschrijving Bestemming 
Raming (bedrag 
inclusief btw) 

Artikel Wijze van gunnen 

100 stoelen 
Oude jongensschool 
Beveren-Leie 

€ 10 000,00 762/741-98 onderhandelingsprocedur
e zonder voorafgaande 
bekendmaking  50 stoelen 

Trouwzaal  
Beveren-Leie 

€ 13 000,00 104/741-98 

De stoelen in de oude jongensschool zullen door diverse verenigingen gebruikt worden. Het gaat om 
comfortabele, stapelbare stoelen zonder leuning. 
De stoelen in de trouwzaal van Beveren-Leie zijn aan vervanging toe. De nieuwe stoelen zijn van een type 
dat vergelijkbaar is met de stoelen die in de trouwzaal in Waregem staan. 
Budget 
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Voor de uitvoering van deze opdracht wordt in de eerstkomende budgetwijziging krediet ingeschreven op de 
artikels 762/741-98 en 104/741-98. 
Wijze van gunnen 
Als wijze van gunnen wordt gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
(artikel 17 § 2 1° a, van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan 67 000,00 euro exclusief btw of 81 
070,00 euro inclusief btw). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van stoelen voor de oude 
jongensschool en de trouwzaal in Beveren-Leie 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:  
 

11. goedkeuren overeenkomst "beheerstaken ontsluitingsweg" loskaai Desselgem 

In zitting van de gemeenteraad van 2 december 2008 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd en 
in zitting van de gemeenteraad van 7 juli 2009 werd de concessieovereenkomst tussen de stad en de nv 
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) goedgekeurd. 
In deze samenwerkingsovereenkomst en concessieovereenkomst werd onder andere bepaald dat de stad de 
beheerstaken zou overnemen na realisatie van de ontsluitingsweg van de loskaai te Desselgem. 
De voorlopige oplevering van de ontsluitingsweg en de los- en laadinfrastructuur vond plaats op 
24 februari 2011 (proces-verbaal van voorlopig oplevering dd. 04/03/2011). 
In bijlage kunt u de overeenkomst “beheerstaken ontsluitingsweg” terugvinden. 
Deze overeenkomst houdt in dat de stad volgende beheerstaken en zonder vergoeding op zich neemt: 
1) Het structurele onderhoud, waaronder het proper houden van de weg, het verzekeren van de 

waterafvoer en het verwijderen van graffiti en zwerfvuil; 
2) De signalisatie en de wegmarkering; 
3) De openbare verlichting (aangesloten op het stedelijke net); 
4) Het melden van schadegevallen; 
5) Het groenonderhoud van de bermen; 
6) De winterdienst; 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst “beheerstaken ontsluitingsweg” goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. voegvulling kasseien Markt Waregem: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 

De kasseistrook van de rijweg op de Markt komt los. De kasseien liggen enkel in het zand. Er werd door de 
dienst wegen-waterlopen een ontwerp opgemaakt om deze kasseistrook te voorzien van een gemodificeerde 
voegmortel die moet beantwoorden aan de voorschriften van standaardbestek 250. 
De mortel is een mengsel van zand, cement en water waaraan een hoeveelheid additieven zijn toegevoegd 
om de verwerkbaarheid, mechanische weerstand, flexibiliteit en duurzaamheid te verbeteren.  
Raming: 500m² à 17euro:8.500,00 euro, btw exclusief 
voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Begroting Artikel Individueel nr Aanwending Bedrag 

2011 421/731-60 211045 2011/97 € 10.000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp „voegvulling kasseien Markt‟ goed te keuren en 
akkoord te gaan met de wijze van gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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13. gratis grondafstand voor opname in de wegenis Tienbunder 

Er dient een gratis grondafstand te gebeuren van de wegenis en rioleringen van de wijk Tienbunder door de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen „VMSW‟, in de openbare wegenis als volgt: 

- 9a59ca wegenis, gelegen Tienbunder, gekadastreerd Sectie A deel van nr 35Y6. 
Het plan werd opgemaakt door het studiebureau nv Duynslaeger en C° te Harelbeke op drieëntwintig juni 
tweeduizend en negen, onder nummer 0433. 
De gratis overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname in het 
openbaar domein van Tienbunder. 
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:  
 

14. RUP Markt-Industriezone Sint-Eloois-Vijve: goedkeuren bijkomende afsprakennota 

Het schepencollege van 7 december 2006 heeft de afsprakennota 2006-038 voor het „RUP 3-1 Sint-Eloois-
Vijve – Markt – industriezone‟ besproken. De goedgekeurde raming bedroeg toen 19.115,20 euro. In het RUP 
werden het BPA Markt Industriezone opgenomen en het noordelijk gedeelte van BPA Centrum Publiek Park. 
Door Leiedal werd toen ontwerpend onderzoek gericht tot de opmaak van een globaal inrichtingsplan. In 
december 2008 werd een „startnota‟ voorgelegd van het RUP 3-1 Markt-Industriezone SEV. Dit werd verder 
verfijnd tot een volgend  schetsontwerp afgeleverd in juli 2009.  In het schepencollege van 24 maart 2011 
heeft Leiedal het laatste inrichtingsplan toegelicht. Het schepencollege besloot dat het RUP, mits 
verschillende bemerkingen, kon opstarten. Hiervoor legt Leiedal echter een afsprakennota op tafel met 
bijkomende raming voor de procedurele stappen in de opmaak van het RUP. Het budget dat aanvankelijk was 
voorzien is opgegaan aan het ontwerpend onderzoek en tal van besprekingen. 
Afsprakennota 2011-13 RUP 003 Markt – Industriezone SEV (09.03.2011): raming 9.552,81 euro 
Beschikbare kredieten: art. 930/733-60, 65.000 euro 
Visum financieel beheerder: gunstig visum 2011/068 dd. 21 april 2011 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende afsprakennota, RUP Markt St Eloois-Vijve, goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. stedelijke begraafplaats Barakke, plaatsen betegeling rond graftekens: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

Er is een ontwerp opgemaakt  om rond de graftekens betegeling te plaatsen als volgt: 
- Leveren van arduinplaatjes in Belgische blauwe hardsteen, 2 cm dik 
Formaat: 57,5x40 (2stuks) 
Formaat: 25x75 (1stuk)  
Deze 3 stukken zijn nodig om 1 kruisje uit te bekleden. 
Plaatsing op gestabiliseerd zandbed van 15cm dik 
Het betreft perk 25-26-35-34-6-28-29-32 en 42 (9 perken x 90 kruisjes). 
Raming leveren en plaatsen 64.800, btw exclusief (78.408,00 euro, btw inclusief). 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Begroting Artikel Individueel nr Aanwending Bedrag 

2011 878/725-54 211221 2011/288 € 75.000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp plaatsen betegeling rond graftekens, kerkhof 
Barakke goed te keuren en akkoord te gaan met de wijze van gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

16. tuighuis bodemsaneringsproject, ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + 
vaststellen wijze van gunnen 

Naar aanleiding van de geconstateerde verontreiniging van een bodemstrook rond de locatie van de oude 
mazouttanks aan het Tuighuis, heeft het College in zitting van 24 september 2003 het oriënterend 
bodemonderzoek toegewezen aan de firma Asset nv uit Gent. Het rapport van dit bodemonderzoek werd 
goedgekeurd in zitting van 8 juli 2004, en werd daarna doorgestuurd naar OVAM ter goedkeuring. In zitting 
van 20 april 2006 wees het College de volgende fase, zijnde het beschrijvend bodemonderzoek, eveneens 
toe aan Asset nv. Het beschrijvend bodemonderzoek werd formeel ter goedkeuring ingediend bij OVAM op 3 
mei 2010. 
Het saneringsproject gaat uiteraard uit van de opgemeten resultaten en de conclusies van het beschrijvend 
bodemonderzoek. De verontreinigingsituatie lokaliseert drie pollutiekernen:  

 Zone tankstation 
 bodemverontreiniging met minerale olie, BTEXN en MTBE 
 Grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEXN en MTBE 

 Zone grachtje naar de Hooibeek 
 Slib / waterbodem met minerale olie 

 Zone zoutopslag 
 verontreiniging grondwater met zoutionen/conductiviteit zoutopslag.  

Het plan van aanpak voorziet een aantal stappen: 

 Opmaken van een overzichtslijst van verontreinigingen waarvoor bodemsanering noodzakelijk is. 

 De selectie van de saneringstechnieken per verontreiniging. Op basis van een multicriteria-analyse wordt 
een saneringsvariant geselecteerd. 

 Gedetailleerde uitwerking van de geselecteerde techniek, met oog voor een ganse waaier van financiële, 
milieukundige en exploitatiegerichte aspecten. 

De ontwerper staat ook in voor het afwerken van het administratief luik: 

 Het finaal bodemsaneringsproject omvat ook nog het veiligheidsrapport van de werkzaamheden en het 
betreffend milieueffectenrapport. 

 Voor de definitieve neerlegging bij OVAM zal best een eindvergadering met alle betrokken partijen 
georganiseerd worden. 

De ontwerper zal tevens de vereiste erkenning omschrijven, waaraan de kandidaten aannemers moeten 
voldoen voor het deskundig uitvoeren van de saneringswerkzaamheden. Ook de organisatie en de 
werfopvolging van het saneringsproject behoren tot de opdracht van de aan te stellen ontwerper. 
Opmerkingen van de dienst: 

 Voor de opmaak van het bodemsaneringsproject moet het ontwerpbureau erkend zijn als 
bodemsaneringdeskundige type 2. 

 Het opstellen van het betreffend bestek wordt verrekend als een gemengde opdracht, deels tegen 
forfaitair bedrag (SOG), en deels tegen opgegeven uurprijs met vermoedelijke hoeveelheden. 

Raming: 20 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Voorziene kredieten: er zijn hiervoor kredieten voorzien in de begroting 2011, voor een bedrag van 25 000,00 
euro incl. BTW en nogmaals dit bedrag in 2012. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Tuighuis, Deerlijkseweg 46, Waregem, Bodemsaneringsproject, 
ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen, goed te keuren. 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/724-60 211039 2011/91 € 25 000,00 

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

17. goedkeuren stedelijk reglement betreffende het toekennen van een toelage voor de scholen die 
actief werken rond verkeersveiligheid 

Een aantal Waregemse lagere scholen wensen een Octopuspaal te plaatsen aan hun school om aan te duiden 
dat de school actief werkt aan verkeersveiligheid. Zij hebben gevraagd of de stad hen kan steunen bij de 
aankoop en plaatsing van dit symbool aan de schoolpoort. Het schepencollege heeft dd. 3 maart 2011 



 

Gemeenteraadszitting 03 mei 2011 10 
 

voorgesteld om een subsidie van 50% toe te kennen, met een maximum van 750,00 euro, aan de scholen die 
een verkeerseducatief symbool wensen te plaatsen aan de schoolpoort. Het stadsbestuur vindt de 
samenwerking met de scholen rond het thema verkeersveiligheid essentieel. Daarom zijn in het reglement 
een aantal voorwaarden opgenomen om deze samenwerking te concretiseren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedelijk reglement goed te keuren voor het toekennen van 
een toelage voor de scholen die actief werken rond verkeersveiligheid. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

18. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren plaatselijk verkeer in de 
Hoogmolenwijk 

Naar aanleiding van klachten over het sluipverkeer heeft de verkeersdienst het verkeer geïnventariseerd in 
de Stijn Streuvelsstraat. Uit de geregistreerde gegevens blijkt dat er inderdaad veel verkeer is dat de Stijn 
Streuvelsstraat gebruikt als sluipweg tussen de Expresweg en de Deerlijkseweg. De verkeerscel heeft dd. 18 
januari 2011 voorgesteld om ter hoogte van de Desselgemseweg een inrijverbod in te voeren in de Stijn 
Streuvelsstraat. Dit is via een bewonersbrief naar de Hoogmolenwijk gecommuniceerd.   
Het schepencollege heeft na evaluatie dd. 24 maart 2011 beslist om „plaatselijk verkeer‟ in te voeren in de 
Hoogmolenwijk. De verkeersdienst heeft een signalisatieplan opgemaakt waarbij volgende straten 
opgenomen worden in de zone „plaatselijk verkeer‟: Stijn Streuvelsstraat, Hoogmolenstraat, 
Hoogmolenwegel, Boterbloemstraat, Vlasbloemstraat, Korenbloemstraat en Kollebloemstraat. Deze 
maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden C3 met 
zonale geldigheid aangevuld met de tekst “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: 
invoeren plaatselijk verkeer in de Hoogmolenwijk goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

19. stedelijk basisonderwijs: verlengen van de huidige scholengemeenschap 'Stedelijk Basisonderwijs 

Waregem' voor de periode 2011-2014 

In 2003 werd beslist met de 5 stedelijke basisscholen één scholengemeenschap te vormen onder de naam 
„Stedelijk Basisonderwijs Waregem‟ (beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 6 maart 2003 en 
17 juli 2007 en beslissing gemeenteraad d.d. 1 juli 2003). 
Vanaf het schooljaar 2003-2004 ging de scholengemeenschap effectief van start. De eerste 2 schooljaren 
waren proefjaren. De huidige scholengemeenschap loopt na een periode van 6 schooljaren af op 31 augustus 
2011. 
Op 1 september 2011 start een nieuwe cyclus die uitzonderlijk loopt tot en met 31 augustus 2014 
(3 schooljaren). Reden hiervoor is dat de minister van onderwijs een aantal dossiers, zoals leerzorg, wenst 
uit te werken om vervolgens de regelgeving op de scholengemeenschappen hieraan aan te passen. Na 31 
augustus 2014 worden opnieuw scholengemeenschappen gevormd voor de duur van 6 schooljaren. 
De verlenging van de huidige scholengemeenschap werd gunstig geadviseerd in het overleg- en 
onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs en de schoolraad op 24 maart 2011. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de scholengemeenschap „Stedelijk 
Basisonderwijs Waregem‟ goed te keuren voor de periode 2011-2014. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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20. Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, aanpassingswerken speelplaats (trap en zitput): 

goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Lot 1/Vernieuwen trap 
In het midden van de speelplaats in de Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve is er een trap aanwezig, met 
een lengte van +/- 8 meter, om een niveauverschil van ongeveer 90cm op te vangen. Deze trap is bekleed 
met tegels, die echter constant los komen, en niet meer in voorraad zijn bij de technische dienst. 
Het is dus wenselijk om de huidige trap te vervangen door een prefab betonnen trap, waarvan de treden 
gelijk blijven aan de huidige, zodat het veilig op en af de trap gaan blijft. De lengte van de trap zou 
eveneens gelijk blijven, zodat er geen verloren hoeken en afvalhoeken ontstaan op de speelplaats. 
Raming: 17 000,00 euro incl. BTW 
Lot 2/Opvullen zitput 
Tegelijkertijd zou de directeur graag de speelplaats voor de kleuters uitbreiden. Dit zou kunnen gebeuren 
door de zitput op de lager gelegen speelplaats vooraan dicht te maken, en volledig te laten volstorten met 
schuimbeton (lichter dan beton en aarde, en dus minder zijwaartse krachten op metselwerk). Na het 
opvullen dient de balustrade nog aangepast te worden, zodat er geen valgevaar is voor de kleuters naar de 
lager gelegen speelplaats. 

Omschrijving Procedure Raming in euro 
incl. BTW 

Dichtmetselen van voorzijde zitput Uitvoering door technische dienst 750,00 

Opvullen zitput met schuimbeton Uitvoering door technische dienst 2 500,00 

Aanpassen balustrade Uitvoering door technische dienst 1 000,00 

Plaatsen vloertegels Uitvoering door technische dienst 500.00 

 Totaal: 4 750,00 

Totale raming project: 21 750,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf (trap) / 
bestelbonprocedure (aankoop materialen opvullen zitput) 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 722/725-60 211089 2011/141 € 16 500,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, aanpassingswerken 
speelplaats (trap en zitput): goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

21. goedkeuren toelagen 

Volgende toelage 2011 bestemd voor sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen wordt 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: 

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Toelage 2011 

763/321-01 
Feesten en plechtigheden 
Rechtstr. Premies en subs. ondernemingen Ballonhappening € 12.000,00 

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

22. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen n.a.v. Waregem 
Koersefeesten 2011 

Art. 5$1 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera‟s 
bepaalt dat de beslissing tot het plaatsen van één of meerdere bewakingscamera‟s in een niet-besloten 
plaats genomen wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking, dit is de lokale politiezone Mira. Die 
beslissing wordt genomen nadat de gemeenteraad en de korpschef een positief advies verlenen. Zowel de 
werkgroep rond de Waregem Koerse Feesten, als de stafvergadering bij de politiezone Mira gaven een 
positieve evaluatie van het principe van tijdelijke camerabewaking. Alleen wordt er wel voor geopteerd om 
nog een camera bij te plaatsen zodat de zichtbaarheid op de Markt nog verbeterd wordt. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: verlenen advies tot het plaatsen van camera‟s in niet-besloten 
plaatsen n.a.v. Waregem Koersefeesten 2011. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

22.bis motie tegen de gulle bonuspolitiek van Dexia 
 (agendapunt aangevraagd door raadslid Dieter Alyn) 

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

23. vragen 

Er zijn 2 vragen ingediend op het secretariaat: 
- raadslid Guy Van den Eynde: creatieve ontwerpen Lelijke plekjes 
- raadslid Désiré Van Damme: illegaal autokerkhof. 
 
 

24. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 5 april 2011. 

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


