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OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) 
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OPENBARE ZITTING 
 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 29 november 2011 om 18.15 uur 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 6 december 2011 om 19.00 uur. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. kennis nemen budgetwijziging 2011 diverse kerkbesturen 

Onderstaande kerkfabrieken hebben hun budget 2011 aangepast. Hieronder het overzicht met de impact op 
de gemeentelijke bijdrage: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek B 2011 Wijziging BW 2011 

2301 HH. Amandus en Blasius 254.087,13 -102,00 253.985,13 

2302 Heilige Familie 143.350,70 0,00 143.350,70 

2303 Heilige Margareta 64.195,27 0,00 64.195,27 

2304 Heilige Jozef 27.524,94 825,00 28.349,94 

2306 Sint Martinus 23.865,99 5.800,00 29.665,99 

     INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek B 2011 Wijziging BW 2011 

2301 HH. Amandus en Blasius 21.390,12 17.251,83 38.641,95 

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

2303 Heilige Margareta 1.500,00 14.100,00 15.600,00 

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

Voorbereiding beknopte omschrijving 
van de besluiten van  

de gemeenteraad van 03 november 2011    
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2306 Sint Martinus 10.500,00 0,00 10.500,00 

     Totaal exploitatie + investeringen  per kerkfabriek 

DN Kerkfabriek B 2011 Wijziging BW 2011 

2301 HH. Amandus en Blasius 275.477,25 17.149,83 292.627,08 

2302 Heilige Familie 153.665,70 0,00 153.665,70 

2303 Heilige Margareta 65.695,27 14.100,00 79.795,27 

2304 Heilige Jozef 38.624,94 825,00 39.449,94 

2306 Sint Martinus 34.365,99 5.800,00 40.165,99 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de gewijzigde budgetten 2011 van de 
kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef en St Martinus. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

3. vzw OC Nieuwenhove: goedkeuren budgetwijziging 2011 

De vzw OC Nieuwenhove legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2011 voor: 

 Budget 2011 Wijziging BW 2011 

Ontvangsten  
Prestaties 96 500,00 - 2 500,00 94 000,00 
Toelage stad 55 000,00 - 12 000,00 43 000,00 
Andere opbrengsten 1 000,00 0,00 1 000,00 
Schuld 50,00 0,00 50,00 
Totaal ontvangsten 152 550,00 - 14 500,00 138 050,00 

Uitgaven  
Werkingskosten 103 200,00 13 330,00 116 530,00 
Personeel 51 430,00 0,00 51 430,00 
Afschrijvingen 5 379,97 0,00 5 379,97 
Andere kosten 120,00 0,00 120,00 
Bankkosten 15,00 0,00 15,00 
Roerende 
voorheffing 

10,00 0,00 10,00 

Totaal uitgaven 160 154,97 13 330,00 173 484,97 

Saldo dienstjaar -7 604,97 - 27 830,00 - 35 434,97 
Boni vorig dienstjaar 29 580,22 6 243,46 35 823,68 

Over te dragen 
resultaat 

21 975,25 - 21 586,54 388,71 

Door de inbreng van het resultaat uit rekening 2010, daalt de stedelijke toelage tot 43 000,00 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2011 voor vzw OC Nieuwenhove goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. vzw De Schakel: goedkeuren budgetwijziging 2011 

De vzw Cultuurcentrum De Schakel legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2011 voor.  
De aangebrachte wijzigingen resulteren in een verlaagde stedelijke toelage. 

 
 

Budget 2011 Wijziging 2011 Gewijzigd 
budget 2011 

BEDRIJFSKOSTEN    

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 341 300,00 -15 300,00 326 000,00 

Diensten en diverse goederen 381 210,00 13 900,00 395 110,00 

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 

817 760,00 -39 050,00 778 710,00 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 35 900,00 0,00 35 900,00 

Andere bedrijfskosten 5 535,00 4 500,00 10 035,00 

Financiële kosten 960,00 0,00 960,00 
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Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal kosten boekjaar 1 582 665,00 -35 950,00  1 546 715,00 

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

Onderhouds- en vervangingsinvesteringen 20 000,00 10 000,00 30 000,00 

Uitbreidingsinvesteringen 10 000,00 0,00 10 000,00 

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

Niet te verrekenen voorziening loon 
arbeidsvrijstelling 55+ 

-7 000,00 0,00 -7 000,00 

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

Over te dragen winst 0,00 28 830,00 28 830,00 

Totaal kosten 1 575 665,00 2 880,00 1 578 545,00 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN    

Omzet 345 150,00 -3 400,00 341 750,00 

Geproduceerde vaste activa 5 200,00 -400,00 4 800,00 

Overige bedrijfsopbrengsten 1 166 211,00 -66 475,14 1 099 735,86 

Derving door gratis dienstverlening en 
verhuur 

4 000,00 4 000,00 8 000,00 

Diverse bedrijfsopbrengsten 5 850,00 450,00 6 300,00 

Terugbetaling elektriciteit door Stad 13 000,00 0,00 13 000,00 

Terugbetaling vakantieateliers door 
Sportbeheer 

4 000,00 -400,00 3 600,00 

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

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 

Totaal opbrengsten boekjaar 1 545 411,00 -66 225,14 1 479 185,86 

Overgedragen winst van vorig dienstjaar 30 254,00 69 105,14 99 359,14 

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

Totaal opbrengsten 1 575 665,00 2 880,00 1 578 545,00 

De stedelijke toelage daalt van 857 061,00 euro naar 787 955,86 euro. Reden hiervoor is de inbreng van het 
resultaat uit de rekening 2010. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2011 vzw Cultuurcentrum De Schakel goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. vzw Sportbeheer: goedkeuren budgetwijziging 2011 

De vzw Sportbeheer legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2011 voor: 

 Budget 2011 Budgetwijziging Gewijzigd 
budget 2010 

Ontvangsten    

Prestaties 980 900,00 50 012,50 1 030 912,50 

Cafetaria 66 000,00 0,00 66 000,00 

Zwemmen 580 000,00 30 000,00 610 000,00 

Sporthallen 51 000,00 500,00 51 500,00 

Openluchtcentra 55 000,00 -1 487,50 53 512,50 

Andere bedrijfsopbrengsten 148 500,00 16 000,00 164 500,00 

Deelname sportactiviteiten 80 000,00 5 000,00 85 000,00 

Financiële opbrengsten 400,00 0,00 400,00 

Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Overdrachten 1 377 000,00 -11 862,50 1 365 137,50 

Toelage stad 1 302 000,00 -61 686,62 1 240 313,38 

Gratis zwemmen LO 35 000,00 5 000,00 40 000,00 

Overdracht vorig dienstjaar 40 000,00 44 824,12 84 824,12 

Totaal ontvangsten 2 357 900,00 38 150,00 2 396 050,00 

Uitgaven    

Werkingskosten 1 068 900,00 28 150,00 1 097 050,00 
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Onthaal en receptie 7 500,00 0,00 7 500,00 

Verplaatsingskosten 2 850,00 650,00 3 500,00 

Kantoorkosten 27 100,00 6 000,00 33 100,00 

Labo 4 500,00 0,00 4 500,00 

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

Onderhoud kantoormachines 1 500,00 0,00 1 500,00 

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

Beroepsopleiding 2 500,00 500,00 3 000,00 

Publiciteit 25 000,00 0,00 25 000,00 

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

Ter beschikking stellen 
gebouwen 

15 000,00 0,00 15 000,00 

Materiaal en materieel 27 600,00 1 000,00 28 600,00 

Energie 472 000,00 0,00 472 000,00 

Water 90 000,00 0,00 90 000,00 

Onderhoud accommodatie 294 000,00 17 000,00 311 000,00 

Onderhoud voertuigen 2 500,00 0,00 2 500,00 

Huur gebouwen 15 000,00 3 000,00 18 000,00 

Verzekeringen 10 850,00 0,00 10 850,00 

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

Lesgevers/scheidsrechters 15 000,00 0,00 15 000,00 

PBW 22 000,00 0,00 22 000,00 

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

Gratis sporten 19 000,00 0,00 19 000,00 

Interim 0,00 2 000,00 2 000,00 

Personeel 1 289 000,00 8 000,00 1 297 000,00 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal uitgaven 2 357 900,00 38 150,00 2 396 050,00 

De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen van het basisonderwijs stijgt na deze begrotingswijziging 
naar 40 000,00 euro. De stedelijke toelage daalt tot 1 240 313,38 euro.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2011 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 2011 

Het autonoom gemeentebedrijf WAGSO legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2011 voor: 

Uitgaven B 2011 BW 2011 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 646 800,00 110 600,00 
Diensten en diverse goederen 1 066 820,00 851 610,00 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 241 800,00 170 000,00 
Afschrijvingen – waardeverminderingen – 
voorzieningen 291 300,00 245 950,00 
Andere bedrijfskosten 397 440,00 22 980,00 
Financiële kosten 96 660,00 88 800,00 
Belastingen 1 790,00 1 790,00 

 TOTAAL 2 742 610,00 1 491 730,00 

 
  

Ontvangsten B 2011 BW 2011 

Omzet 2 294 300,00 1 624 670,00 
Andere bedrijfsopbrengsten 1 400,00 7 150,00 
Financiële opbrengsten 10 350,00 8 350,00 
Uitzonderlijke opbrengsten 394 460,0 0,00 

 TOTAAL 2 700 510,00 1 640 170,00 

 
  

Totaal resultaat - 42 100,00 148 440,00 
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Contractuele onbeschikbare reserves - 18 590,00 0,00 

Totaal resultaat boekjaar 2011 - 60 690,00 148 440,00 

Geraamd overgedragen verlies 2010 - 195 000,00 - 243 030,70 

Overgedragen verlies 2009 - 90 641,93 - 90 641,93 

Overgedragen verlies - 346 331,93 - 185 232,63 

 
  

Overgedragen budgettair resultaat - 266 195,16 - 211 557,74 

Resultaat boekjaar 2011 - 60 690,00 148 440,00 

+ afschrijvingen 266 500,00 221 150,00 

+ voorzieningen 24 800,00 24 800,00 

- investeringen 0,00 - 69 140,39 

- kapitaalaflossingen - 95 000,00 - 295 000,00 

Totaal budgettair resultaat - 130 585,16 - 181 308,13 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2011 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 dienstjaar 2011 + bijlagen: stad Waregem 

 
Het buitengewone gemeentebudget wordt gewijzigd in BW3 en geeft volgende eindcijfers: 
Buitengewone dienst (BW3-2011) 

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ 

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

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2009      │       549.699,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │       549.699,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2010               │      -748.729,00 │             0,00 │             0,00 │      -748.729,00 │(2) 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2010      │      -199.030,00 │             0,00 │             0,00 │      -199.030,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2011                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    18.724.615,00 │        75.650,00 │       435.000,00 │    18.365.265,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    28.958.481,00 │       257.317,00 │     3.669.355,00 │    25.546.443,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │             0,00 │        56.464,00 │             0,00 │        56.464,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │       115.172,00 │        31.942,00 │             0,00 │       147.114,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │    10.654.318,00 │     1.372.790,00 │     4.450.000,00 │     7.577.108,00 │ 

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

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2011       │       199.030,00 │     1.215.645,00 │    -1.215.645,00 │       199.030,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2011      |             0,00 |(5)                                                                                                       

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

 

 

Het gewone gemeentebudget wordt als volgt gewijzigd in BW4: 
Gewone dienst (BW4-2011) 

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ 

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

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2009      │     6.660.474,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │     6.660.474,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2010               │      -414.386,00 │             0,00 │             0,00 │      -414.386,00 │(2) 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2010      │     6.246.088,00 │             0,00 │             0,00 │     6.246.088,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2011                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    46.302.270,00 │       719.727,00 │        28.000,00 │    46.993.997,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    45.554.406,00 │       207.131,00 │       600.136,00 │    45.161.401,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │        48.550,00 │        65.562,00 │             0,00 │       114.112,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │       280.091,00 │        19.334,00 │             0,00 │       299.425,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │             0,00 │        50.000,00 │             0,00 │        50.000,00 │ 

│ Uitgaven overboekingen                      │     6.754.318,00 │     1.372.790,00 │       200.000,00 │     7.927.108,00 │ 

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 
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│ Geraamd resultaat van het budget 2011       │    -6.237.995,00 │      -763.966,00 │       772.136,00 │    -6.229.825,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2011      |        16.263,00 |(5)                                                                                                       

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

 

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

8. kennis nemen budgetten 2012 diverse kerkbesturen 

De gemeentelijke bijdrage voorzien in de budgetten 2012 van onderstaande kerkfabrieken valt binnen de 
grenzen van hun respectievelijk goedgekeurde meerjarenplannen 2008-2013. 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek BW 2011 MJP 2012 B 2012 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 253.985,13 276.734,69 216.226,68 -60.508,01 

2302 Heilige Familie 143.350,70 143.329,76 136.005,17 -7.324,59 

2303 Heilige Margareta 64.195,27 76.197,04 69.075,48 -7.121,56 

2304 Heilige Jozef 28.349,94 30.744,00 33.273,46 2.529,46 

2305 Sint Jan de Doper 32.506,75 58.930,00 30.266,01 -28.663,99 

2306 Sint Martinus 29.665,99 70.329,49 33.436,33 -36.893,16 

2307 Sint Eligius 45.036,00 62.071,11 48.197,04 -13.874,07 

      INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek BW 2011 MJP 2012 B 2012 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 38.641,95 2.267,16 2.267,16 0,00 

2302 Heilige Familie 10.315,00 2.076,00 2.076,00 0,00 

2303 Heilige Margareta 1.500,00 1.300,00 1.300,00 0,00 

2304 Heilige Jozef 11.100,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

2305 Sint Jan de Doper 4.121,00 8.183,00 8.183,00 0,00 

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

2307 Sint Eligius 11.250,00 14.015,00 14.015,00 0,00 

      Totaal exploitatie + investeringen per kerkfabriek 

DN Kerkfabriek BW 2011 MJP 2012 B 2012 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 292.627,08 279.001,85 218.493,84 -60.508,01 

2302 Heilige Familie 153.665,70 145.405,76 138.081,17 -7.324,59 

2303 Heilige Margareta 65.695,27 77.497,04 70.375,48 -7.121,56 

2304 Heilige Jozef 39.449,94 40.744,00 43.273,46 2.529,46 

2305 Sint Jan de Doper 36.627,75 67.113,00 38.449,01 -28.663,99 

2306 Sint Martinus 40.165,99 70.329,49 33.436,33 -36.893,16 

2307 Sint Eligius 56.286,00 76.086,11 62.212,04 -13.874,07 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2012 van de kerkfabrieken HH 
Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en St Eligius. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

9. goedkeuren overeenkomst voor de verlenging van de OPZ Zuid-West-Vlaanderen 

Op 9 november 2010 heeft de gemeenteraad beslist om toe te treden tot de operationele prezone West-
Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen).  In deze beslissing werd de basisovereenkomst goedgekeurd 
en werd stad Kortrijk aangesteld als beherende gemeente van de operationele prezone.  Deze OPZ-
overeenkomst moet bijdragen aan de verwezenlijking van de prioriteiten van de wet van 15 mei 2007 
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betreffende de civiele veiligheid. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft op 16 februari 2011 de 
verlenging van de operationele prezones aangekondigd. Hierin wordt verwezen naar een draaiboek dat de 
hulpverleningszones opnieuw een dossier kunnen indienen en dat het ontwerp van de OPZ-overeenkomst 
tweeledig is. Enerzijds een onderliggende overeenkomst getekend door alle gemeenten waarin zij akkoord 
gaan met de aanduiding van de beherende gemeente en alsook de doelstellingen die opgenomen zijn in de 
OPZ-overeenkomst 2011.  Anderzijds een overeenkomst tussen de beherende gemeente en de Minister van 
Binnenlandse Zaken. 
De prezonale raad heeft op 25 februari 2011 beslist tot verlenging van een OPZ en vervolgens het dossier 
ingediend bij de FOD Binnenlandse Zaken.  De FOD Binnenlandse Zaken heeft haar opmerkingen 
overgemaakt.  Deze werden verwerkt in de tekst van de OPZ-overeenkomst en op 27 mei 2011 heeft de 
prezonale raad de OPZ-overeenkomst goedgekeurd.  Aan de deelnemende gemeentebesturen wordt gevraagd 
om de verlenging van de OPZ in het kader van de brandweerhervorming te bevestigen. 
De overeenkomsten staan op het intranet. 
Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd: 
- goedkeuring te verlenen om de voorliggende OPZ-overeenkomst af te sluiten tussen de Minister van 
Binnenlandse zaken en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 
- het stadsbestuur van de stad Kortrijk verder aan te stellen als beherende gemeente van de 
Operationele Prezone Zuid-West-Vlaanderen (HVZ West-Vlaanderen, zone 3) en te machtigen om alle 
voorbereidende beslissingen, zoals bedoeld in art. 57§1 van het gemeentedecreet in het kader van de 
OPZ West-Vlaanderen zone 3 (OPZ Zuid-West-Vlaanderen) te nemen, na goedkeuring door de prezonale 
raad. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

10. onroerende goederen: goedkeuren verwerven gronden Vijverdamstraat 

Voor de realisatie van het BPA Industriezone Vijverdam, wijziging B, dient een stuk grond verworven te 
worden van de firma Bekaert Housing Company. 
Het betreft een deel van de grond gelegen aan de Industrielaan 60, kadastraal gekend Waregem, tweede 
afdeling, sectie B nr. 893C2, groot 1 005 m2 en aangeduid als de percelen A en B op het metingsplan 
opgemaakt door Jo D’Hondt op 19 januari 2010. 
De stad wenst deze eigendom als volgt te verwerven volgens de voorwaarden zoals vermeld in de 
aankoopakte: 

 OPPERVLAKTE  BEDRAG 

PERCEEL A 782 m2 Gratis grondafstand 0 € 

PERCEEL B 223 m2 Aankoop 31 700 € 

TOTAAL 1 005 m2  31 700 € 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor opname in het openbaar 
domein. 
Visum financieel beheerder: 2011/137 dd 09/08/2011 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van de gronden gelegen aan de Vijverdamstraat 
goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

11. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 6 december 2011: 
a) goedkeuren agenda 
b) voordracht van 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers van stad 

Waregem 

a) goedkeuren agenda 



 

Gemeenteraadszitting 03 november 2011 8 
 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Psilon aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 6 december 2011 en behandelt volgende punten: 
1. Vaststelling werkprogramma 2012 
2. Vaststelling begroting 2012, incl. werkingsbijdrage en/of kapitaalsbijdrage. 
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 vertegenwoordigers in de algemene vergadering.  De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangend 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 6 
december 2011. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming:  
(stembrieven) 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. polyvalent gebouw Desselgem: slopen + ontwerp gebouw, ontwerper: goedkeuren ontwerp 
aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen 

Eerder dit jaar werd het gebouw (Pompoenstraat 36-38) aangekocht naast de stedelijke basisschool 
Desselgem. Dit aangekochte gebouw bestaat uit een woning en oude autogarage op het achterste gedeelte 
van het perceel. De bedoeling is om de oude autogarage te slopen, en een nieuw gebouw op te richten dat 
dienst zal doen als een polyvalent gebouw, bestaande uit een polyvalente zaal en enkele kleinere 
vergaderlokalen. Om dit te realiseren dient er een ontwerper aangesteld te worden voor de opmaak van een 
slopings- en bouwdossier. 
Raming aanstellen ontwerper: 25 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Vraagstelling: 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Polyvalent gebouw Desselgem, sloping + ontwerp gebouw, 
ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen”. 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 124/712-60 211020 2011/72 € 10 000,00 

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

13. tuighuis, aanpassingswerken tankstraat: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De vijf ondergrondse brandstoftanks werden gekeurd door BTV, maar in de verslagen werd de besluitcode 
Oranje aangevinkt. De vermelde gebreken dienen dan ook opgelost te worden. Het bestek beschrijft de 
opmerkingen in volgende groeperingen: vulmonden vernieuwen, ontluchting, lekdetectiesysteem, 
kathodische bescherming en bezoekkamers. 
Raming : 55 000.00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Tuighuis, aanpassingswerken tankstraat: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen”. 
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Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/724-60 211254 2011/5887 € 40 000,00 

Bij te voorzien in eerstvolgende interne kredietaanpassing € 15 000,00 

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

14. vernieuwen betonvakken diverse gemeentewegen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 

gunnen 

Door de dienst wegen-waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het vernieuwen van betonvakken in 
volgende straten: 
- Pompoenstraat 
- Tulpenlaan (20m betonvak vernieuwen) 
- Desselgemseweg 
- Staakmolenstraat 
- Transvaalstraat 
- Jan Bouckaertstraat 
Raming: 171.110,00 euro, btw exclusief (207.043,00 euro, btw inclusief) 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/731-60 211042 2011/8941 € 175 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen goed te keuren voor het 
herstellen betonvakken diverse gemeentewegen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. vernieuwen voegvullingen van betonwegen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Door de dienst wegen-waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het vernieuwen van voegvullingen van 
volgende straten: 
- fietspad Nokerseweg 
- Zultseweg (van Lentedreef tot Drogenboomstraat) 
- Azalealaan, Geraniumlaan,Tulpenlaan 
- Pijkstraat 
- Staakmolenstraat 
- Transvaalstraat 
- Jan Bouckaertstraat 
Raming:26.340,00 euro, btw exclusief (31.871,00 euro, btw inclusief) 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/731-60 211042 2011/8942 € 28 500,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren voor het 
vernieuwen van voegvullingen betonwegen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

16. verlenen advies GRUP optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen - deelplan B 
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De Vlaamse regering heeft op 22.07.2011 het gewestelijk RUP “Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk 
in Vlaanderen” voorlopig vastgesteld. 
Het openbaar onderzoek voor het plan wordt gehouden van 13.09.2011 tot 10.11.2011. 
Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan de gemeenteraad advies uitbrengen nopens het gewestelijk 
RUP; 
Het deelplan B van het GRUP “Hoogspanningsstation Schoondale” is gelegen in de deelgemeente Sint-Eloois-
Vijve. De doelstellingen van het RUP is de inplanting van een hoogspanningsstation mogelijk te maken op het 
grondgebied van  Waregem, dit ter ondersteuning van de bestaande infrastructuur te Sint-baafs-vijve. Door 
een groot aantal grote gebruikers in de omgeving dringt een uitbreiding van de hoogspanningsinfrastructuur 
zich op. 
Er werd gekozen om het station in te planten in de nabijheid van het bedrijventerrein Schoendale, waar 
enkele grote afnemers gelokaliseeerd zijn. 
Het RUP legt de noodzakelijke bestemmingen voorschriften vast. (dossier op het intranet) 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewestelijk  ruimtelijk uitvoeringsplan voor het deelplan B 
“Hoogspanningsstation Schoondale”  gunstig te adviseren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

17. goedkeuren dossiers nutsleidingen 

Aanpassen waterleidingsnet voor aanleg fietspad Vichtse- en Deerlijkseweg 
Uitvoeringsplan 10-30/WAR/790 
Raming: 19.967,55 euro ten laste stad (ofwel cashbetaling of via gemeentelijke AIK’s (momenteel 
beschikbaar 108.369,68 euro) 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 874/635-51 211206 2011/265 € 12 665,00 

Bij te voorzien via BW3 € 7 305,00 

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

18. aanvullende verkeersreglementen wegverkeer blijvend karakter: 
a) invoeren tonnagebeperking in Sint-Eloois-Vijve 
b) invoeren verkeersmaatregelen in de Kwadestraat 
c) invoeren van een parkeerplaats voor personen met een handicap aan OC De Linde in de 
Koekoekstraat 
d) invoeren van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Kleine Heerweg 
e) invoeren van een parkeerverbod in de Meierie 

a) Aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren tonnagebeperking in Sint-
Eloois-Vijve 
In het kader van het “verbreden en verdiepen” van het mobiliteitsplan is er een herkomst-
bestemmingsonderzoek gehouden in de doortocht van Sint-Eloois-Vijve. Uit de resultaten blijkt dat er 
een groot aandeel bovenlokaal vrachtvervoer door de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve rijdt.  Dit 
vrachtvervoer tast de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid aan. Nochtans is de N382 al enkele 
jaren doorgetrokken tot Wielsbeke en verder. Het voorstel is om in de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve 
een zonale tonnagebeperking in te voeren. Deze zone wordt afgebakend door de Leie, De Gentseweg, De 
Moerbosstraat en Leiegoeddreef en de Emiel Clausstraat en Oostpoort. Dit voorstel is positief 
geadviseerd door het schepencollege op 30 juni 2011 en op de verkeerscommissie Waregem/sint-Eloois-
Vijve van 20 september 2011. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de 
plaatsing van de verkeersborden met een zonale geldigheid C23 met onderschriften “5t5” en 
“uitgezonderd laden en lossen”. 
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b) Aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren verkeersmaatregelen in de 
Kwadestraat 
De verkeersonveiligheid in de Kwadestraat en op het kruispunt Kwadestraat – Waregemstraat is 
meermaals besproken op de verkeerscel. Uit deze besprekingen is een voorstel geformuleerd om in de 
Kwadestraat éénrichtingsverkeer in te voeren van de Waregemstraat naar de Gentseweg. Hierdoor 
vermijden we ongevallen met uitrijdend verkeer op de Waregemstraat en kunnen er voor de vele fietsers 
op deze schoolroute fietspaden aangelegd worden. Het oprijden op de Gentseweg zal immers vlotter 
verlopen na het plaatsen van driekleurige lichten op het kruispunt Gentseweg – Kwadestraat – 
Zilverbergstraat. Dit voorstel is besproken op een bewonersvergadering op 30 september 2010. De 
opmerkingen en suggesties van de bewoners zijn daarna besproken op de verkeerscel van 19 oktober 
2010 en op het schepencollege van 28 oktober 2010. De bewoners hebben gevraagd om gelijktijdig met 
deze werken een tonnagebeperking in te voeren voor doorgaand vrachtvervoer en een bijkomende 
snelheidsremmer te voorzien in het rechte stuk Kwadestraat tussen de Wetstraat en de Gentseweg. Het 
aangepaste plan is goedgekeurd op de verkeerscommissie in Desselgem van 2 februari 2011. Deze 
maatregels worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden, 
wegmarkeringen en het aanleggen van vluchtheuvels en een rijbaankussen. 

 
c) Aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerplaats voor 

personen met een handicap aan OC De Linde in de Koekoekstraat 
Op de openbare parking aan OC De Linde in de Koekoekstraat is er geen enkele voorbehouden 
parkeerplaats voor andersvaliden met een geldige kaart. De Vlaamse aanbeveling is om 1 parkeerplaats 
op 17 voor te behouden. De verkeerscel heeft op 22 september 2011 voorgesteld om 1 parkeerplaats 
voor te behouden zo dicht mogelijk bij de ingang van het OC. Dit voorstel is goedgekeurd op het 
schepencollege van 6 oktober 2011. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers 
door de plaatsing van het verkeersbord E9a met het symbool van een rolstoel. 

 
d) Aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerplaats voor 

personen met een handicap in de Kleine Heerweg 
In de Kleine Heerweg, tussen de Pontstraat en de Grote Heerweg, wonen 2 personen met een 
parkeerkaart voor personen met een handicap. Door de toename van de parkeerdruk vinden zij zelden 
een parkeerplaats in de buurt van hun woning. De verkeerscel heeft op 22 september 2011 voorgesteld 
om 1 parkeerplaats voor te behouden voor personen met een handicap. Dit voorstel is goedgekeurd op 
het schepencollege van 6 oktober 2011. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers 
door de plaatsing van het verkeersbord E9a met het symbool van een rolstoel en het afbakenen van het 
vak dat voorbehouden is. Deze parkeerplaats wordt voorbehouden aan de overzijde van Kleine Heerweg 
nummer 139 

 
e) Aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod in de 

Meierie 
Door de stijging van de parkeerdruk in het begin van de Meierie ontstaan er doorstromingsproblemen 
voor het verkeer. Bestuurders moeten soms uitwijken op het voetpad om te kunnen kruisen. Het is ook 
niet mogelijk om de gemeenschappelijke inrit van de residentie op de hoek Meierie – Liebaardstraat in te 
rijden als er langs de overzijde geparkeerd wordt. De verkeerscel heeft op 22 september 2011 
voorgesteld om een parkeerverbod in te voeren in de Meirie, langs de kant van de pare huisnummers van 
de Liebaardstraat tot voorbij de inrit van de residentie met huisnummer 1. Deze maatregel wordt ter 
kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van gele onderbroken strepen. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanvullende verkeersreglementen wegverkeer blijvend 
karakter goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

19. stedelijke basisschool Guido Gezelle, uitbreiding refter: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze 
van gunnen 

De directeur van de Stedelijke Basisschool Guido Gezelle zou graag de huidige refter groter maken door de 
gang erbij te voegen. Uit een voorafgaandelijke stabiliteitsstudie blijkt dat het mogelijk is om het grootste 
deel van de wand weg te breken, en op drie punten een metalen kolom te plaatsen. Deze werken vallen 
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onder de meldingsplicht, waardoor er medewerking van een architect nodig is. De opdracht voor het 
opmaken van een ontwerp werd door het College in zitting van 8 september 2011 toegewezen aan architect 
Dominiek Depoortere uit Waregem. 
Het bestek voorziet volgende ruwbouwwerken en afwerking: afbraakwerken, nieuwe metalen structuren, 
aanpassen bevloering, nieuwe wand en toegangsdeuren naar refter, MDF-afwerking aan plafond en wanden, 
… 
Raming: 20 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 722/724-60 211084 2011/136 € 9 000,00 

Bij te voorzien via eerstvolgende interne kredietaanpassing € 11 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijke Basisschool Guido Gezelle, uitbreiding refter: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

20. stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen waterontharder: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

In het huidige zwembad staat een waterontharder die reeds meer dan 20 jaar oud is. Na onderhoud blijkt dat 
de binnenzijde roest is, waardoor het onmogelijk is om deze nog goed te kunnen herstellen bij defect. Het is 
dan ook aangewezen om de volledige waterontharder te vernieuwen. 
Totale raming: 12 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf  

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 764/724-60 211269 2011/ € 0,00 

Bij te voorzien in eerstvolgende interne kredietaanpassing € 12 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen 
waterontharder: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

21. cultuurcentrum De Schakel en stadhuis: aanpassingswerken luchtbehandeling, ontwerper: 
goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen 

In de zomer loopt de temperatuur in de zaal van CC De Schakel hoog op. Daarom werd eens onderzocht of er 
geen mogelijkheid was om de grote zaal af te koelen voor een voorstelling of tijdens een pauze. Hierbij werd 
eerst en vooral gekeken naar de koelgroep die aanwezig is in het stadhuis om de raad- en trouwzaal te 
koelen, maar momenteel echter defect is. Deze koelgroep zou eveneens kunnen ingeschakeld worden voor 
het koelen van de grote zaal van het CC De Schakel, mits enkele noodzakelijke herstellings- en 
aanpassingswerken. Omdat het zelden of nooit voorkomt dat er op hetzelfde moment koeling vereist is in het 
stadhuis en in het CC De Schakel, zou dit een voordelige oplossing kunnen zijn. 
Door de specifieke materie, is het hier aangewezen om een ontwerper aan te stellen. 
Raming aanstellen ontwerper: 10 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 762/724-60 211127 2011/180 € 10 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “CC De Schakel - Stadhuis, aanpassingen luchtbehandeling, 
ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 



 

Gemeenteraadszitting 03 november 2011 13 
 

 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

22. goedkeuren toelage 

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

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Toelage 2011 

76257/332-01 
Culturele activiteiten 
 Lidmaatschapsbijdrage vereniging gem.belang 

Schimmels en 
Schouwen 1.250,00 euro 

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:  
 

23. vragen 

Er zijn 4 vragen ingediend op het secretariaat: 
- Raadslid Adams: gevolgen crisis gemeentelijke holding DEXIA stad Waregem 
- Raadslid Van den Eynde: sociale woonwijken 
- Raadslid François: stedelijke begraafplaats verfraaiingswerken 
- Raadslid Verhellen: renovatie kasseistroken Markt. 

 
 

24. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de zitting van 4 oktober 2011. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  

 


