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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 08 mei 2012 
  

 
 

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 

van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 

Aanwezig: 

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 
Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Bart Kindt: Schepenen 
Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, 
Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Connie Devos, Ann-
Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine 
Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 

 

Verontschuldigd/Afwezig: 

 

De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 

 

OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS 

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- CBS 05/04/2012: bevoegdheden van de leden van het college opnieuw vastgesteld (landbouw is nu de 
bevoegdheid van schepen Peter Desmet). 

- Waregem Koerse muziekvergunning: einduren (correctie beknopt verslag) 
- Volgende commissie: dinsdag 29 mei 2012 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 5 juni 2012 om 19.00u. 

2. Imog: algemene vergadering van 15 mei 2012: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 15 mei 2012 en behandelt volgende punten: 
1. Verslag van de raad van bestuur 
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2011 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor 
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31/12/2011 
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-Revisor 
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 
7. Toelichting betreffende de activiteiten 2011 
8. Varia – huldiging medewerkers. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
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- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

3. Imog: algemene vergadering van 15 mei 2012: aanduiden vertegenwoordigers 

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 15 mei 2012. 

Uitslag van de stemming: 

(stembrieven) 

 

4. WVI: algemene vergadering van 11 mei 2012: 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 11 mei 2012 en behandelt volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 07/12/2011 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris-revisor 
4. Jaarrekeningen 2011 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
6. Benoeming 3 nieuwe vertegenwoordigers in de regionale comités: 

de heer Jan Defreyne, aandelen A, in het regionaal comité Roeselare-Tielt, de heer Peter Defreyne, 
aandelen B, in het regionaal comité Roeselare-Tielt, en de heer André Ramoudt, aandelen B, in het 
regionaal comité Westhoek 

7. Mededelingen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

5. WVI: algemene vergadering van 11 mei 2012: aanduiden vertegenwoordigers 

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 11 mei 2012. 

Uitslag van de stemming: 

(stembrieven) 

 

6. Leiedal: algemene vergadering op 22 mei 2012: 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 22 mei 2012 en behandelt volgende punten: 
1. Verslag van de activiteiten in 2011 

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

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2011 
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3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 
4. Toetreding tot vzw Microsoft Innovation Center 
5. Kennisname bijkomende exclusiviteit door het stadsbestuur van Wervik. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

7. Leiedal: algemene vergadering op 22 mei 2012: aanduiden vertegenwoordigers 

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 22 mei 2012. 

Uitslag van de stemming: 

(stembrieven) 

 

8. W.I.V.: algemene vergadering van 15 mei 2012: 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 dinsdag 15 mei 2012 en behandelt volgende punten: 
1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2011 
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris 
5. Varia. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

9. W.I.V.: algemene vergadering van 15 mei 2012: aanduiden vertegenwoordigers 

Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de algemene vergadering van W.I.V. op 15 mei 2012. 

Uitslag van de stemming: 

(stembrieven) 

 

10. Mijn Huis cvba: goedkeuren statutenwijziging 

Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 diende de sociale 
huisvestingsmaatschappij Mijn Huis voor 30 juni 2012 hun statuten te conformeren aan de modelstatuten 
opgelegd door de wetgever. De aanpassingen werden goedgekeurd door de raad van bestuur van Mijn Huis op 
27 maart 2012, waarna op 4 april 2012 ook het Agentschap Wonen-Vlaanderen zijn goedkeuring gaf.  
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De aangepaste statuten worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Mijn Huis op 
29 mei 2012. 
Als aandeelhouder van cvba Mijn Huis wordt gevraagd om de voorgelegde statutenwijziging door de 
gemeenteraad te laten goedkeuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn 
Huis goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

11. stedelijk brandweerpersoneel: organiseren van een bevorderingsexamen voor de functie van 

sergeant bij het vrijwilligerskorps met het aanleggen van een bevorderingsreserve voor deze 

functie 

Op het kader van de vrijwillige brandweer in het organiek reglement zijn vier betrekkingen van sergeant 
ingeschreven. Op vandaag zijn deze betrekkingen ingevuld, maar in het najaar van 2012 zullen er drie 
betrekkingen vrij komen door de bevordering van drie sergeanten naar respectievelijk één sergeant-majoor 
en twee eerste sergeanten.  
Er wordt voorgesteld om een bevorderingsexamen te organiseren met het aanleggen van een 
bevorderingsreserve voor deze toekomstige vacatures conform artikel 19bis. De bevorderingsreserve blijft 
drie jaar geldig. 
De regels voor het bevorderingsexamen zijn vastgelegd in het organiek reglement van de brandweer, laatst 
gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2008. 
Hierna vindt u de bevorderingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, de bepalingen betreffende de 
bekwaamheidsproef en de samenstelling van de examencommissie. 

 
De bevorderingsvoorwaarden worden conform het organiek reglement als volgt vastgelegd: 
- de graad hebben van brandweerman of korporaal 
- in het bezit van het brevet van sergeant 
- slagen in een bekwaamheidsproef. 

 
De functie-inhoud en het functieprofiel van deze betrekking worden als volgt vastgelegd: 
Plaats in de organisatie: 
De sergeant geeft concrete ondersteuning aan hiërarchische oversten en ressorteert rechtstreeks onder het 
gezag van de officieren. Hij heeft een leidinggevende functie in de groep. 
 
Algemene functiebeschrijving: 
De sergeant dient de taken te kunnen vervullen eigen aan de functie van brandweerman, maar heeft 
daarnaast nog een aantal specifieke eigen taken: 
- is verantwoordelijk voor de medewerkers en de stipte uitvoering van de taken die onder zijn gezag 

uitgevoerd worden; 
- rapporteert aan zijn oversten; 
- staat in voor een goede werking binnen de dienst en zorgt voor een goede samenwerking tussen de 

verschillende ploegen; 
- kan door de officieren, bij dringende noodwendigheid, een hogere functie toegewezen krijgen; 
- is leider van grotere interventies hem opgedragen door zijn overste of de dienst, met het opmaken van een 

schriftelijk verslag; 
- motiveert en begeleidt zijn medewerkers; 
- is verantwoordelijk voor de doorstroming van info en overleg, zowel naar de hiërarchische oversten als 

naar de manschappen; 
- is bekwaam de functionele rol van groepsleider uit te voeren; 
- is een belangrijke schakel in de beoordelingen en evaluaties. 
 
Functieprofiel en –competenties: 
Naast de kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de brandweerman worden voor de graad van sergeant 
een aantal specifieke competenties gevraagd: 
- kunnen organiseren en plannen op grotere schaal; 
- leidinggevende capaciteiten bezitten op dit niveau; 
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- beschikken over de nodige communicatievaardigheden; 
- problemen kunnen analyseren en oplossen; 
- nemen van initiatieven en een gemotiveerde werkhouding hebben; 
- flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol zijn; 
- kunnen motiveren, stimuleren en ondersteunen van medewerkers; 
- opnemen van verantwoordelijkheid; 
- bevorderen van de teamgeest; 
- bereid zijn tot het volgen van interne en externe vormingssessies op hoger niveau; 
- over kwaliteiten beschikken om op beperkte schaal opleiding te kunnen geven; 
- voldoende onderlegd zijn om werk- en veiligheidsvoorschriften op te maken; 
- goed kunnen samenwerken met ondergeschikten en meerderen; 
- kunnen opmaken van beoordelingsfiches en –rapporten ter voorbereiding van de functionering- en 

beoordelingsgesprekken; 
- over administratieve kwaliteiten beschikken voor het opmaken van verslagen, loonstaten en 

personeelsfiches. 
 
Het examenprogramma wordt conform het organiek reglement als volgt vastgesteld: 
a. Theoretische proef (40 punten) 

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

sergeant (30 punten) 
b. Praktische proef (40 punten): elementaire kennis van het eigen materieel, moeilijkheidsgraad volgens de 

te begeven bevorderingsgraad, zijnde sergeant. 
c. Interview (20 punten): hierin worden de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de motivatie 

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

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

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

2. de kandidaat met de hoogste graad 
3. de kandidaat met de hoogste graadanciënniteit 
4. de kandidaat met de hoogste dienstanciënniteit. 
 
De examencommissie wordt conform het organiek reglement als volgt samengesteld: 
voorzitter: de officier-dienstchef 
leden: - minimum twee officieren van externe korpsen 

- een deskundige uit de psychosociale sector 
- een secretaris zonder stemrecht. 

 
Het personeel wordt via een dienstnota in kennis gesteld van het organiseren van dit bevorderingsexamen 
voor de betrekking van sergeant bij het vrijwilligerskorps van de brandweer. In de nota worden de te 
vervullen voorwaarden, de opgelegde proeven, de functiebeschrijving, het functieprofiel en de uiterste 
datum voor het indienen van de kandidaturen opgegeven. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de organisatie van een bevorderingsexamen voor de functie van 
sergeant bij het vrijwilligerskorps met het aanleggen van een bevorderingsreserve voor deze functie 
goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
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- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

12. stedelijk brandweerpersoneel: organiseren van een aanwervingsproef voor de functie van 

brandweerman bij het vrijwilligerskorps met het aanleggen van een wervingsreserve voor deze 

functie 

Op het kader van de vrijwillige brandweer in het organiek reglement wordt onder meer voorzien in 54 
betrekkingen van brandweerman, waarvan er momenteel 48 ingevuld zijn. Door interne bevorderingen zullen 
er nog meer plaatsen vrij komen. 
Om in de invulling van deze betrekkingen te voorzien, wordt voorgesteld om een aanwervingsproef te 
organiseren met de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar. Kandidaten die uit deze 
reserve worden aangesteld in de functie van stagiair brandweerman kunnen toegewezen worden zowel aan 
de hoofdpost als aan de bijpost, en dit volgens de noodwendigheden.  
 
Conform het organiek reglement zijn de aanwervingvereisten de volgende:  
1. Algemene voorwaarden  

- De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten.  
- Ten minste 18 jaar zijn.  
- Ten minste 1,60 m groot zijn.  
- Een bewijs van goed zedelijk gedrag niet ouder dan 3 maanden voorleggen.  
- Voor de mannelijke kandidaten: in orde zijn met de dienstplichtwetten of voldoen aan de wetten 

houdende het statuut van de gewetensbezwaarden (rekening houdend met de wet van 31/01/1992 tot 
wijziging van de dienstplichtwetten)  

- Geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek dat altijd voorafgaat aan de proeven 
inzake lichamelijke geschiktheid en selectie, waaraan immers alleen de voor de dienst geschikt 
bevonden kandidaten kunnen deelnemen.  
Het geneeskundig onderzoek gebeurt door de officier-geneesheer van de dienst of, bij ontstentenis, 
door een door de gemeenteraad aangewezen geneesheer, volgens de wettelijke verplichtingen.  

- In het bezit zijn van een rijbewijs B en medisch geschikt om personen te vervoeren 
(rijgeschiktheidsattest) of deze behalen tijdens de stage. 

- Woonachtig zijn – uiterlijk 6 maanden na het einde van de stage – in de gemeente waar de 
brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 5 km waarvan de respectievelijke kazernes het 
beginpunt zijn.  

- Slagen in de aanwervingsproeven.  
2. Aanwervingsproeven  

a. testen inzake lichamelijke geschiktheid op 120 punten bestaande uit  
- borstspieren en armen: armbuiging in voorligsteun (10 punten)  
- buikspieren (10 punten)  
- buigen van de armen (10 punten)  
- benen: verspringen zonder aanloop (10 punten)  
- shuttle run (10 punten)  
- dragen van een last (10 punten)  
- evenwichtstest (20 punten)  
- uithoudingstest: 1600m lopen (20 punten)  
- zwemmen (10 punten)  
- beklimmen van de luchtladder (10 punten)  
Om te slagen in de lichamelijke proef, moet de kandidaat ten minste 50 % behalen voor het geheel van 
de testen en ten minste de helft van de punten behalen in volgende testen: armbuiging in 
voorligsteun, verspringen zonder aanloop, dragen van een last, evenwichtstest, zwemmen en 
beklimmen van de luchtladder.  

b. mondelinge proef  
Slagen in een mondelinge proef die de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de 
motivatie van de kandidaten testen. Om voor deze proef te slagen moeten de kandidaten 50% van de 
punten behalen.  

In totaal van de lichamelijke en de mondelinge proeven moeten de kandidaten 60% van de punten 
behalen.  

Noot: het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan 
elke andere selectieproef vooraf.  
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de organisatie van de proeven en de samenstelling 
van de examencommissie.  



Gemeenteraadszitting dinsdag 08 mei 2012 7 

 

3. Wervingsreserve  
De geslaagde kandidaten worden in de wervingsreserve opgenomen die geldig blijft gedurende de periode 
van twee jaar, te rekenen vanaf de eerste maand, volgend op de datum van proces-verbaal van de 
afsluiting van de wervingsproef.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de organisatie van een aanwervingsproef voor de functie van 
brandweerman bij het vrijwilligerskorps met het aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie 
goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

13. goedkeuren leveren van roestvrij stalen meubilair voor de dienstkeuken (stadhuis) + 

vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld volgend roestvrij stalen meubilair aan te kopen voor de dienstkeuken van het stadhuis: 

Omschrijving Raming bedrag inclusief btw 

verrijdbare tafelkasten of werktafels met een totale lengte van ongeveer 
500 cm en een breedte van 70 à 80 cm 

€ 7 000,00 

een hangkast (lengte 160 à 200 cm, hoogte 60 cm en diepte 40 cm) € 2 000,00 

Totaal € 9 000,00 

Motivering 
Momenteel staat een lange houten tafel in de ruimte naast de dienstkeuken. Op deze tafel worden onder 
andere de voedingsmiddelen bij diverse recepties geplaatst. Rekening houdende met de hygiënische 
voorschriften, is het aangewezen deze tafel te vervangen door meubilair dat van roestvrij staal gemaakt is. 
Er wordt bijgevolg voorgesteld verrijdbare tafelkasten of werktafels van roestvrij staal over een maximale 
lengte van ongeveer 500 cm tegen de muur te plaatsen. Deze tafels worden uitgerust met een opstaande 
achterboord. Boven deze tafels wordt een roestvrij stalen kast aan de muur gehangen, uitgerust met 
afsluitbare schuifdeuren en met volgende afmetingen: lengte 160 à 200 cm, hoogte 60 cm en diepte 40 cm. 
Wijze van gunnen 
Aangezien het totale bedrag van deze opdracht het grensbedrag van 67 000,00 euro exclusief btw of 
81 070,00 euro inclusief btw niet overschrijdt, kan hier gebruik gemaakt worden van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Krediet 
In het budget 2012 is het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht ingeschreven op het artikel 
104/741-98 (project 212015). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van roestvrij stalen meubilair voor 
de dienstkeuken goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

14. aanvaarden kosteloze grondafstand in de Haakstraat 

In uitvoering van de verkavelingsvergunning 5/34040/2377, dienen de verkavelaars „Het Grondjuweel 
nv‟,(eigenaar van de grond) en Durabrik Bouwbedrijven,( eigenaar van de infrastructuurwerken) gratis grond 
af te staan voor inlijving in de wegenis. 
Het betreft de inneming in gele kleur op het metingsplan opgemaakt door de landmeter Joris Goen op 10 
januari  2011. 
Het perceel is gekadastreerd Sectie A, nr 466K met een oppervlakte van 1609,98 m². 
Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor opname in de 
wegenis Haakstraat 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gratis grondafstand Haakstraat goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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15. goedkeuren afkoppelingswerken Gentseweg in het kader van het wegwerken van de gevaarlijke 

punten en wegvakken N43 Gentseweg en N382 Expresweg + vaststellen wijze van gunnen 

Aannemer NV Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, is in opdracht van het Agentschap 
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen bezig met de uitvoering van de werken “wegwerken van gevaarlijke 
punten en wegvakken in Vlaanderen: N382 Expresweg –N43 Gentseweg”. Tijdens de uitvoering van de werken 
is er vastgesteld dat de nieuwe nutsvoorzieningen niet in de berm kunnen aangelegd worden naast de 
bestaande gemengde riolering. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om een 2 DWA stelsel 
aan te leggen langs de Gentseweg tussen de Staakmolenstraat en Roterijstraat.  
De gemeenteraad heeft op 2 juni 2009 het stedelijk reglement afkoppeling hemel- en afvalwater bij de 
aanleg van 2 DWA stelsels goedgekeurd. De aanleg van het 2 DWA stelsel door het Agentschap Wegen en 
Verkeer is de aanleiding om voor te stellen om gelijktijdig de afkoppelingswerken langs dit stuk van de 
Gentseweg uit te voeren. Deze aanvullende werken kunnen we technisch en economisch niet scheiden van 
de hoofdopdracht. Deze aanvullende werken zijn strikt noodzakelijk voor de vervolmaking van de 
oorspronkelijke werken.  Er kan toepassing gemaakt worden van artikel 17§2 -2e punt a van de wet op de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van 24 december 1993 omdat de 
kostprijs van de aanvullende werken lager is dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht. Daarom stellen 
wij voor om de afkoppelingswerken van het hemel- en afvalwater door de aangestelde aannemer van het 
Agentschap Wegen en Verkeer te laten uitvoeren. De kostprijsraming van de afkoppelingswerken is 
130.182,00 euro BTW incl. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de afkoppelingswerken van hemel- en afvalwater langs de 
Gentseweg tussen de Staakmolenstraat en Roterijstraat en de wijze van gunnen goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

16. opruimen grafzerken op de begraafplaatsen Waregem, Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-

Vijve: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Door de dienst burgerzaken werd een ontwerp opgemaakt voor het opruimen van grafzerken op de 
begraafplaatsen: 
-Waregem (Olm),  
-Beveren-Leie(oud gedeelte) Sint-Jansstraat,  
-Desselgem(oud gedeelte) Ooigemstraat 
-St Eloois-Vijve (oud gedeelte) Emiel Clausstraat. 
Raamcontract van maximum 2500 grafzerken te spreiden over maximaal 2 jaar. 
Raming: ±100 euro per zerk of 250.000 euro voor 2500 zerken 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 878/725-54 212185 2012/284 € 66 000,00 

Bij te voorzien in BW1 € 34 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp opruimen grafzerken goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

17. omgevingswerken 1e fase park Casier: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Door het studiebureau Buro Bossaert uit Moorslede werd een ontwerp opgemaakt voor de omgevingswerken 
1ste fase park Casier. 
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werkzaamheden: 
- het rooien van bomen en beplanting 
- het uitbreken en wegvoeren van de bestaande verharding 
- het uitvoeren van grond-,nivelleringswerken 
- aanleggen van nieuwe wegeninfrastructuur bestaande uit: 
de aanleg van betongrasdallen+inzaai gras 
de aanleg van halfverharding+borduren 
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- leveren en plaatsen van parkmeubilair 
- leveringen en werken tot de verwezenlijking van bezaaiing 
- beplantingswerken  
- onderhoudswerken gedurende de waarborgtermijn 
- het toepassen van de nodige bepalingen vervat in het veiligheids- en gezondheidsplan 
Raming: 120.000 euro, btw exclusief (145.200 euro, btw inclusief) 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 766/725-60 212146 2012/3781 € 160 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren voor de 
omgevingswerken 1ste fase park Casier. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

18. goedkeuren dossier nutsleidingen 

ondergronds brengen cu-netten 

offerte Plaats Aard werk Totaal stad gaselwest 

242518-20197978 Sparrentuin, 

Schoendalestraat 

Ondergronds brengen  

OV-netten 
€ 31.449,85 € 16.298,69 

 
€ 15.151,16 

     
 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag  

2012 552/635-51 212061 2012/3718 € 16 298,69  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ondergronds brengen cu-net in de Sparrentuin goed te 
keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

19. aankoop grond + pachtverbreking voor aanleg fietspad langs de Deerlijkseweg (Stijn 

Streuvelsstraat - Vichtseweg) 

In opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen, afdeling mobiliteit en weginfrastructuur, Sint-
Andries, werd door het studiebureau Demey een ontwerp opgemaakt voor „aanleg fietspad langs de 
Deerlijkseweg‟. 
De gemeenteraad keurde het ontwerp goed in zitting van 5 juli 2011. 
Voor de realisatie van het ontwerp ( en in het bijzonder voor de heraanleg van het kruispunt Deerlijkseweg-
Vichtseweg)is het noodzakelijk innemingen uit te voeren. 
De provincie West-Vlaanderen, heeft daartoe een rooi- en onteigeningsplan opgemaakt welke eveneens 
reeds door de gmtr werd goedgekeurd in zitting van 5 juli 2011. 
De grondverwerving en pachtverbreking gebeurt tov navolgende eigenaar/pachter 
Grondverwerving 

Eigenaars Kadaster Oppervlakte Vergoeding 

OCMW Kortrijk 
Budastraat 27 
8500 Kortrijk 

Sectie E nr 305K2 4a 51ca 34 dm² 2.830,75 euro 

Pachtverbreking 

pachter Kadaster Oppervlakte Vergoeding 

Dhr Joseph 
Vandenbroucke 
Vichtseweg 9 
8790 Waregem 

Sectie E nr 305K2 4a 51ca 34 dm² 451,34 euro 

Het aankoopcomité heeft de desbetreffende akte van aankoop en pachtverbreking opgemaakt  
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 421/711-60 212025 2012/3981 € 3 500,00 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de grondverwerving en pachtverbreking goed te keuren… 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

20. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod 

in de Marcel Windelsstraat 

Het eerste stuk van de Marcel Windelsstraat, tussen de Stationsstraat en de inrit naar park Casier, is te smal 
voor tweerichtingsverkeer. Bij het invoeren van éénrichtingsverkeer in de volledige Marcel Windelsstraat 
moet het vrachtverkeer van de bedrijven in de straat altijd via de Stationsstraat wegrijden. Gezien de 
beperkte draaicirkels op het kruispunt Stationsstraat – Marcel Windelsstraat kan dit enkel als we in de 
Stationsstraat parkeerruimte opofferen. Het gedeeltelijk invoeren van éénrichtingsverkeer in de Marcel 
Windelsstraat, tussen de inrit naar park Casier en de Stationsstraat, wordt negatief geadviseerd omwille van 
de grote kans op veelvuldig negeren van dit doorgangsverbod. De verkeerscel heeft op 15 november 2011 
voorgesteld om in het begin van de Marcel Windelsstraat, aan de Stationsstraat, het parkeerverbod uit te 
breiden. Dit biedt uitwijkmogelijkheden voor kruisende voertuigen. Vanaf de inrit naar park Casier tot de 
Jan Bouckaertstraat zijn er geen problemen voor kruisende voertuigen. Dit voorstel is goedgekeurd op het 
schepencollege van 24 november 2011. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door 
het uitbreiden van het parkeerverbod met gele onderbroken strepen 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod in de Marcel Windelsstraat. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

21. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: aanpassen eenrichtingsverkeer in 

de Opstalstraat 

In de Opstalstraat nr 109 is de firma Imago-pak gevestigd. Dit bedrijf genereert veel meer vrachtverkeer dan 
de vroegere champignonkwekerij. Dit vrachtverkeer moet het éénrichtingsverkeer in de Opstalstraat 
respecteren en wegrijden richting de dorpskern van Desselgem. Op het kruispunt van de Opstalstraat naar de 
Nieuwstraat kunnen trekker-opleggers nauwelijks de bocht nemen. De verkeerscel heeft op 4 januari 2012 
voorgesteld om het éénrichtingsverkeer in de Opstalstraat aan te passen. Het schepencollege heeft dit 
voorstel op 12 januari 2012 goedgekeurd. Concreet betekent dit dat het éénrichtingsverkeer pas aanvangt 
voorbij de inrit van het bedrijf Imago-pak. Het vrachtverkeer kan dit bedrijf dan verlaten richting 
industriezone Pitantiestraat en via de Pitantiestraat terug naar de Gentseweg rijden. Dit is de aangewezen 
route voor het vrachtverkeer. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het 
verplaatsen van het verkeersbord F19 met onderbord M4. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: aanpassen éénrichtingsverkeer in de Opstalstraat. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

22. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 

voorrangsregeling in de Kattestraat 

In de Schoolstraat is er een nieuwe verkaveling gerealiseerd. De nieuwe zijstraat heeft de naam Kattestraat 
gekregen. De Schoolstraat is momenteel de voorrangsweg tussen de Kortrijkseweg en Kleine Heerweg. 
Bestuurders komende uit de Roestraat en Koning Albertstraat moeten voorrang verlenen aan het verkeer in 
de Schoolstraat. Op de verkeerscel van 20 maart 2012 is er voorgesteld om de Kattestraat ook ondergeschikt 
te maken aan de Schoolstraat. Het schepencollege heeft dit voorstel op 29 maart 2012 goedgekeurd. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord B1 
in de Kattestraat en de plaatsing van de verkeersborden B15 in de Schoolstraat. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullende verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter: invoeren van een voorrangsregeling in de Kattestraat, goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

23. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: afsluiten Platanendreef aan de 

Vichtseweg 

Eén van de zwarte punten is het kruispunt van de Platanendreef met de Goelevenweg. De wijkagent van 
Nieuwenhove heeft ons bevestigd dat heel wat bestuurders de “voorrang van rechts” negeren op dit 
kruispunt en aan hoge snelheid van de Vichtseweg de Platanendreef inrijden. Deze meldingen zijn besproken 
op de verkeerscel van 15 november 2011. De verkeerscel heeft voorgesteld om de Platanendreef af te sluiten 
aan de Vichtseweg om volgende redenen: 

 De bestuurders met bestemming of herkomst Platanendreef kunnen 85 meter verder via de zijstraat van 
de Vichtseweg van en naar de Vichtseweg rijden. Deze kleine omweg zal vermijden dat men aan hoge 
snelheid de Platanendreef kan inrijden. 

 Bij het uitrijden van de Platanendreef op de brughelling van de Vichtseweg, heeft men weinig zicht op 
het aankomende verkeer van de richting Vichte. Het is veiliger om van de Platanendreef via het klein 
stukje zijstraat van de Vichtseweg naar de Vichtseweg te rijden. 

Het schepencollege heeft dit voorstel op 24 november 2011 goedgekeurd.  
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van de volle randlijn in 
de Vichtseweg over het kruispunt met de Platanendreef, door het fysiek afsluiten van de zijstraat en door 
het plaatsen van het verkeersbord F45 op het kruispunt Platanendreef-Goelevenweg. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: afsluiten Platanendreef aan de Vichtseweg. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

24. OC SH Desselgem, aankoppeling gebouwenreservatiesysteem: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

De nieuwe sporthal moet gekoppeld worden op het bestaande gebouwenreservatiesysteem. Aangezien de 
huidige sporthal wordt afgebroken zal er gekeken worden om zoveel mogelijk elementen te recupereren. De 
noodzakelijke bekabeling voor de sturing mogelijk te maken wordt geplaatst door de aannemer binnen het 
project OC SH Desselgem. De verhuis en koppeling van het gebouwenreservatiesysteem dient echter te 
gebeuren door een gespecialiseerde firma. 
Raming: 11 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf (mits toepassing vaan 
art. 17, §2, 1°, punt f van de wetgeving op Overheidsopdrachten dd. 24 december 1993, nl. dat de werken 
omwille van hun specificiteit slechts aan één bepaalde aannemer kunnen toevertrouwd worden)  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “OC SH Desselgem, aankoppeling gebouwenreservatiesysteem: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen” 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

25. stedelijke basisschool Beveren-Leie, vervangen verlichtingstoestellen: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

Reeds geruime tijd stellen we vast dat er in de Stedelijke Basisschool in Beveren-Leie overstroom ontstaat, 
ten gevolge van de verouderde verlichtingsarmaturen. Hierdoor valt de hoofdautomaat op onregelmatige 
tijdstippen uit, en zijn de stroomverbruiken uitermate hoog. 
Na metingen is inderdaad gebleken dat dit euvel te wijten is aan zwerfstromen, veroorzaakt door de sterk 
verouderde (en veel stroomverbruikende) verlichtingstoestellen, en hun bijhorende conventionele ballasten. 
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De enige oplossing is het vervangen van deze verouderde toestellen door nieuwe energiezuinige en efficiënte 
apparaten met elektronische ballasten. 
Er bevinden zich ook nog veel onafgeschermde toestellen in onder meer de chalets (wettelijk verboden 
toestellen). 
Hieronder geven wij een overzicht van de nieuw te plaatsen toestellen ter vervanging van de bestaande 
verouderde toestellen: 

Type verlichtingstoestellen met elektronische ballasten en T5 lampen aantal 

Type A: opbouwarmaturen type 4 x 14 Watt 24 

Type B: opbouwarmaturen type 1 x 28 Watt 24 

Type C: opbouwarmaturen type 2 x 28 Watt 30 

Type D: inbouwarmaturen type 4 x 28 Watt 24 

Type E: opbouwarmaturen type 1 x 35 Watt 60 

Type F:  
opbouwarmaturen type hermetisch IP65 1 x 28 Watt met parabolische spiegel 

 
52 

Type G: opbouwarmaturen type 1 x 35 Watt met parabolische spiegel 2 

Type H:  
opbouwarmaturen type hermetisch IP65 2 x 28 Watt met parabolische spiegel 

 
2 

Type I: opbouwarmaturen type hermetisch IP65 2 x 28 Watt 4 

Type I: opbouwarmaturen type hermetisch IP65 1 x 28 Watt 2 

Totaal: 224 

 
Raming: 55. 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Advies dienst gebouwen: Om de grote verbruiken drastisch in te krimpen, de stroomonderbrekingen uit te 
schakelen en het gevaar op brand door kortsluiting uit te sluiten, zijn de bestaande verouderde toestellen 
dringend aan vervanging toe. Er zal op deze manier immers een enorme besparing verkregen worden inzake 
het stroomverbruik. 
Premies:  
Er kunnen premies verkregen worden via twee kanalen, nl. een premie van ongeveer 20 000,00 euro via de 
milieudienst, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid, en een premie van 
Eandis. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijke Basisschool Beveren-Leie, vervangen 
verlichtingstoestellen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

26. cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen dimmers: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 

gunnen 

In het cultuurcentrum De Schakel staan er momenteel voor de bediening van de theaterbelichting vier 
soorten dimmers, waarvan er 48 stuks al in gebruik zijn van bij de opening, 24 stuks werden gerecupereerd 
van de Kortrijkse schouwburg en dan worden er nog twee mobiele dimmerracken gebruikt om aan de 
capaciteit van het gevraagde aantal te kunnen voldoen. 
Het bestuur van het CCDS zou graag de vaste dimmers (72 stuks) vervangen, en het aantal uitbreiden naar 
120 stuks. Dit om het aantal dubbele kringnummers weg te werken, alsook om er voor te zorgen dat er 
overal gelijke dimmer-curves zijn, dat opnieuw alles voldoende beveiligd is (nieuwe zekeringen i.p.v. de 
oude dure draai-zekering) en om opnieuw een veilige en bedrijfszekere installatie te hebben. 
Aangezien de techniekers van De Schakel heel veel van deze aanpassingen zelf zouden kunnen uitvoeren, kan 
deze opdracht opgesplitst worden in volgende vier loten: 
Lot 1/Leveren van dimmers 
 Raming: 26 000,00 euro incl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 

Lot 2/Aanpassingswerken elektriciteit 
 werken die verplicht moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur 
 Raming: 6 300,00 euro incl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: bestelbonprocedure 

Lot 3/Aankoop materiaal elektriciteit 
 Dit zijn o.a. kabels,stekkers, klemmen 
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 Raming: 3 800,00 euro incl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: bestelbonprocedure 

Lot 4/Aankoop materiaal theater 
 materiaal nodig om patchpanels te kunnen maken 
 Raming: 3 500,00 euro incl BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: bestelbonprocedure 

Totale raming: 39 600,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: 40 000,00 euro incl. BTW 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen dimmers: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

27. park Casier, koetshuis, aanpassingswerken tot tentoonstellingsruimte: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

Na verschillende overlegmomenten tussen de betrokken diensten (diensten cultuur, archief en gebouwen) 
van het stadsbestuur, de ontwerper en onroerend erfgoed werd een dossier opgemaakt en ingediend bij 
onroerend erfgoed voor preadvies. De opmerkingen van onroerend erfgoed werden aangepast door het 
ontwerpbureau en dus is het dossier klaar om in te dienen voor de subsidieaanvraag. Het dossier bestaat uit 
één lot voor de aanpassingswerken tot tentoonstellingsruimte. Tot nu toe is er voor een groot deel van het 
project een subsidie mogelijk van 80% (60% via het Vlaams Gewest en 20% via de provincie West-
Vlaanderen). 
Raming: 1 012 761,27 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Subsidieerbaar bedrag: 773 165,05 euro incl. BTW 
Niet subsidieerbaar bedrag: 239 596,22 euro incl. BTW 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Park Casier, Koetshuis, aanpassingswerken tot 
tentoonstellingsruimte: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen” 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

28. stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, aanpassingswerken, Lot 3/Elektriciteit: 

goedkeuren eindafrekening 

Ontwerper: Luc Demeulemeester, Ooigemstraat 63, 8792 Waregem 
Aannemer: Vanden Berghe Elektro, Forestierstraat 77, 8530 Harelbeke 
Goedkeuring eindafrekening voor een totaalbedrag van 19 104,87 euro incl. BTW. 
 
 Toewijzing: 11 511,29 euro excl. BTW  13 928,66 euro incl. BTW 

 
Nr Uitgevoerd Herziening Bedrag staat BTW Totaal 

1 14 655,03 311,67 14 966,69 3 143,01 18 109,51 

2 799,38 23,07 822,45 172,71 995,16 

      

Totaal 15 454,41 334,74 15 789,15 3 315,72 19 104,87 

 
Opmerkingen: 
Het totaalbedrag van deze werken bedraagt 15 454,41 euro excl. BTW. Dit betekent een meerkost ten 
opzichte van het toewijzingsbedrag van 3 943,12 euro excl. BTW, ofwel een overschrijding van 34,25%. Dit is 
te wijten aan de meerwerken, goedgekeurd in zittingen van 23 februari 2012 en 26 april 2012, voor een 
totaalbedrag van 3 943,12 euro excl. BTW. Deze meerwerken zijn hoofdzakelijk te wijten aan aangepaste 
verlichting voor het terras om vandalisme te vermijden en bijkomende bekabeling. De eindafrekening wordt 
derhalve ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: „Stedelijk Sportcentrum De Treffer, sporthal, 
aanpassingswerken, Lot 3/Elektriciteit: goedkeuren eindafrekening‟ 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

29. vragen 

Er werden 4 vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. raadslid Verhellen: verkeersvrije zaterdagmarkt 

Geachte, 
de voorbije weken vernamen we dat naast de bezoekers van de zaterdagmarkt, de marktkramers en de sp.a, 
ook unizo en het stadsbestuur voorstander zijn om de tijdens de marktdag een deel van de Markt 
verkeersvrij te maken. 
Het is een goede zaak dat iedereen gaat voor veilig markten...maar de persberichten hebben toch enkele 
vragen bij ons opgeroepen. 
Wij zien dan ook uit naar de antwoorden van het stadsbestuur tijdens de e.k. gemeenteraad op volgende 
vragen: 
Graag vernemen we wat het stadsbestuur verstaat onder de term "een deels verkeersvrije zaterdagmarkt"? 
Hoe ziet men dit concreet? 
Wanneer zal de eerste verkeersvrije zaterdagmarkt een feit zijn? 

Vraag 2. raadslid Wyckhuyse: inschakelen van extra mankrachten voor kleine karweitjes en netheid in 

onze stad 

De stad Waregem en het OCMW van Waregem betalen maandelijks leeflonen uit zonder dat daar enige vorm 
van return aan vasthangt. Deze mensen kunnen nochtans voor hun maandelijkse bijdrage een meerwaarde 
betekenen voor de stad. Zij raken steeds meer geïsoleerd van het leven en welzijn in onze stad en zouden 
perfect kunnen ingeschakeld worden om kleine karweitjes op te knappen en om onze stad proper te houden. 
Reeds een tijd zetten grote steden projecten op waarbij steungerechtigden met beperkte kennis van het 
Nederlands of met beperkte vaardigheden betrokken worden in het dagelijkse leven van de stad. 
Het OCMW kan perfect instaan voor de screening, selectie en begeleiding van deze mensen. De stad 
Waregem kan hen voorzien van arbeidskledij, werkmateriaal, zinvol en veilig werk, begeleiding op de 
werkvloer. Het is geenszins de bedoeling dat deze mensen onnuttige taken gaan verrichten of dat men hen 
inschakelt voor kluswerk dat door het stadspersoneel niet gedaan wil worden. Het is ook niet de bedoeling 
dat zij 40u. per week dienen te presteren voor hun leefloon maar wel enkele uren per dag zodat ze iets om 
handen hebben. 
De mogelijke taken waar deze mensen voor ingeschakeld kunnen worden: opkuisen van straten en pleinen 
na evenementen in de stad, maandelijkse aanpak van een wijk qua onderhoud en netheid, boodschappen 
doen voor mensen die niet meer mobiel zijn, het opkuisen van bladeren in de herfst, in de zomer wandeling 
gaan maken met immobiele mensen uit de Meers, enz. 
Dit heeft enkel voordelen: stad en OCMW hebben enige return voor hun centen, deze mensen zullen op de 
duur enige fierheid over hun werk hebben en zullen zich nuttig voelen, de belastingbetaler zal hen veel 
sneller aanvaarden en niet meer als asociaal aanzien, voor mensen met een beperkte kennis van het 
Nederlands is dit een dagelijkse gratis praktijkles, enz.  
Vraag: Kan het stadsbestuur samen met het OCMW een traject opstarten waarbij mensen met een leefloon 
als return kleine karweien uitvoeren? 

Vraag 3. raadslid Vandenbroeke: openingsuren  bibliotheek 

Omwille van de overgang naar het Provinciaal bibliotheeksysteem was de bibliotheek onlangs voor een volle 
week gesloten. Uiteraard betrof het hier een noodzakelijk kwaad in functie van verbreding en verbetering. 
Het leerde echter meteen hoe belangrijk de bibliotheek voor de Waregemnaars wel is. De bibliotheek is niet 
alleen een verzamelplaats van materialen maar ook en vooral een plek waar het aangenaam toeven is voor 
jong en oud. 
Een bibliotheek heeft in eerste instantie een dienstverlenende functie. Iedereen kan er terecht voor het 
opzoeken van informatie, het uitlenen van boeken, het consulteren van dagbladen. 
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Uiteraard is het van belang dat de toegankelijkheid van de bibliotheek optimaal is afgestemd op de 
mogelijkheden van de bezoekers. Zo spreekt het voor zich dat rekening wordt gehouden met vrije dagen van 
de bevolking, die net op die momenten de tijd hebben tot een bezoekje aan de bib. 
Frustratie alom dan ook toen bleek dat de bibliotheek afgelopen weekend werd gesloten op zaterdag 28 
april om 16 uur om pas terug open te gaan op woensdag 2 mei om 13 uur. 
Het feit dat de sluitingsdagen van de bibliotheek zijn afgestemd op deze van de stadsdiensten (d.w.z. 
inclusief alle brugdagen) lijkt mij onterecht. Nazicht bij andere steden en gemeenten leert mij dat de 
bibliotheek daar net wel open is op die momenten. De bibliotheek is er in de eerste plaats voor de 
bevolking en moet ook als dusdanig flexibel omgaan met de openingstijden. 
Ik pleit er dan ook ten stelligste voor om de sluitingsdagen van de bibliotheek aan te passen en niet langer 
af te stemmen op deze van de staddiensten. 
Mijn concrete vraag : 
Kunnen de sluitingsdagen van de bibliotheek worden herzien in functie van de dienstverlenende functie en 
ter bevordering van de toegankelijkheid? 

Vraag 4. raadslid Van den Eynde: slotevent lelijke plekjes 

Op zondag 6 mei 2012  organiseert Leiedal het Slotevent van het regionale Project “Lelijke Plekjes”. 
Gedurende 3 jaar werd er door 4 scholen en 10 professionele ontwerpers uit binnen- en buitenland gewerkt 
aan een creatieve oplossing voor lelijke plekjes in de regio. 
Tijdens het slotevent worden de resultaten voorgesteld o.a. met de publicatie van “Lelijke plekjes, mooie 
trekjes – Creatieve ingrepen in de publieke ruimte”. 
Welke resultaten worden er voor lelijke plekjes in Waregem  voorgesteld? 
Los  daarvan is er reeds de beslissing van Wagso om de ondergrondse parking van het Pand op te frissen en 
te schilderen. 

30. goedkeuren verslag vorige zitting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag goed te keuren van de zitting van 3 april 2012. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

 

Einde van de vergadering om:           

 

Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 

 

Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 8 mei 2012 
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