
Gemeenteraadszitting dinsdag 06 november 2012 1 

 

 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 06 november 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 

- Volgende commissie: 27 november 2012 
- Volgende gemeenteraad: 4 december 2012. 

2. kennis nemen en advies brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 

korps - dienstjaar 2007 - gemeenterekening 2006 

Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29 juli 2005) tot 
vervanging van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd 
bij de wet van 15 januari 1999 (op basis van het Koninklijk besluit van 25 oktober 2006 – vernietigd door de 
Raad van State dd. 4 juni 2010) wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, afdeling civiele 
veiligheid het bedrag meegedeeld dat de stad Waregem zal ontvangen als toelage inzake brandveiligheid. 
In afwachting van nieuwe wetgeving en om de continuïteit in het uitbetalen van de brandweerkosten te 
verzekeren, worden voorschotten uitbetaald. 
Als voorschot  op de toelage voor de werkingskosten van de brandweerdienst ontvangt Waregem  
82 964,22 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de toelage voor de werkingskosten van de 
brandweer. 

3. kennis nemen budgetwijziging 2012 diverse kerkfabrieken 

Onderstaande kerkfabrieken hebben hun budget 2012 aangepast. Hieronder het overzicht met de impact op 
de gemeentelijke bijdrage: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek B 2012 Wijziging BW 2012 
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2301 HH. Amandus en Blasius 216.226,68 -12.709,02 203.517,66 

2302 Heilige Familie 136.005,17 0,00 136.005,17 

2303 Heilige Margareta 69.075,48 0,00 69.075,48 

2305 Sint Jan de Doper 30.266,01 0,00 30.266,01 

2306 Sint Martinus 33.436,33 -630,00 32.806,33 

     INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek B 2012 Wijziging BW 2012 

2301 HH. Amandus en Blasius 2.267,16 20.121,50 22.388,66 

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

2303 Heilige Margareta 1.300,00 1.977,44 3.277,44 

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

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

     Totaal exploitatie + investeringen  per kerkfabriek 

DN Kerkfabriek B 2012 Wijziging BW 2012 

2301 HH. Amandus en Blasius 218.493,84 7.412,48 225.906,32 

2302 Heilige Familie 138.081,17 0,00 138.081,17 

2303 Heilige Margareta 70.375,48 1.977,44 72.352,92 

2305 Sint Jan de Doper 38.449,01 0,00 38.449,01 

2306 Sint Martinus 33.436,33 -630,00 32.806,33 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de gewijzigde budgetten 2012 van de 
kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, St Jan de Doper en St Martinus. 

4. goedkeuren wijzigen meerjarenplanning 2012-2013 kerkfabriek Heilige Familie 

Door verschuivingen binnen de investeringen voor 2012 en 2013, diende de kerkfabriek H Familie een MJP-
wijziging in. Deze verschuivingen hebben geen impact op de gemeentelijke bijdrage en vallen binnen de 
grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013. 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek MJP 2012 MJP 2013 

2302 Heilige Familie 136.005,17 135.014,86 

    INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek MJP 2012 MJP 2013 

2302 Heilige Familie 2.076,00 12.424,96 

    Totaal exploitatie + investeringen  per kerkfabriek 

DN Kerkfabriek MJP 2012 MJP 2013 

2302 Heilige Familie 138.081,17 147.439,82 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de MJP-wijziging 2012-2013 van de kerkfabriek H Familie goed te 
keuren. 

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

5. kennis nemen budget 2013 diverse kerkfabrieken 

Volgende kerkfabrieken dienden hun budgetten 2013 in. De voorziene gemeentelijke bijdrage valt binnen de 
grenzen van hun respectievelijk goedgekeurde meerjarenplannen 2008-2013. 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 
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EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek BW 2012 MJP 2013 B 2013 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 203.517,66 273.862,81 215.301,59 -58.561,22 

2302 Heilige Familie 136.005,17 135.014,86 122.707,11 -12.307,75 

2303 Heilige Margareta 69.075,48 89.190,30 64.317,59 -24.872,71 

2304 Heilige Jozef 33.273,46 31.567,00 27.482,99 -4.084,01 

2305 Sint Jan de Doper 30.266,01 59.712,00 13.455,12 -46.256,88 

2306 Sint Martinus 32.806,33 71.350,50 43.986,40 -27.364,10 

2307 Sint Eligius 48.197,04 62.728,72 45.435,85 -17.292,87 

      INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek BW 2012 MJP 2013 B 2013 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 22.388,66 5.319,79 28.234,99 22.915,20 

2302 Heilige Familie 2.076,00 12.424,96 12.424,96 0,00 

2303 Heilige Margareta 3.277,44 1.300,00 1.300,00 0,00 

2304 Heilige Jozef 10.000,00 8.600,00 8.600,00 0,00 

2305 Sint Jan de Doper 8.183,00 4.246,00 4.246,00 0,00 

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

2307 Sint Eligius 14.015,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

      Totaal exploitatie + investeringen  per kerkfabriek 

DN Kerkfabriek BW 2012 MJP 2013 B 2013 Wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 225.906,32 279.182,60 243.536,58 -35.646,02 

2302 Heilige Familie 138.081,17 147.439,82 135.132,07 -12.307,75 

2303 Heilige Margareta 72.352,92 90.490,30 65.617,59 -24.872,71 

2304 Heilige Jozef 43.273,46 40.167,00 36.082,99 -4.084,01 

2305 Sint Jan de Doper 38.449,01 63.958,00 17.701,12 -46.256,88 

2306 Sint Martinus 32.806,33 71.350,50 43.986,40 -27.364,10 

2307 Sint Eligius 62.212,04 68.728,72 51.435,85 -17.292,87 
 
Doordat verschillende investeringsprojecten verschoven werden naar 2013, verhoogt de investeringstoelage 
van de kerkfabriek HH Amandus & Blasius. Deze verhoging heeft echter geen impact op de gemeentelijke 
bijdrage gezien ze binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 valt. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2013 van de kerkfabrieken HH 
Amandus en Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan de Doper, St Martinus en St Eligius. 

6. goedkeuren budgetwijziging 2012 vzw Sportbeheer 

De vzw Sportbeheer legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2012 voor: 

 Budget 2012 Budgetwijziging Gewijzigd 
budget 2012 

Ontvangsten    

Prestaties 1 036 512,50 47 650,00 1 084 162,50 

Cafetaria 66 000,00 2 500,00 68 500,00 

Zwemmen 610 000,00 26 200,00 636 200,00 

Sporthallen 51 500,00 -1 000,00 50 500,00 

Openluchtcentra 53 512,50 -50,00 53 462,50 

Andere bedrijfsopbrengsten 168 500,00 17 000,00 185 500,00 

Deelname sportactiviteiten 85 000,00 3 000,00 88 000,00 

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

Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Overdrachten 1 410 537,50 0,00 1 410 537,50 

Toelage stad 1 330 537,50 -116 675,46 1 213 862,04 

Gratis zwemmen LO 40 000,00 0,00 40 000,00 

Overdracht vorig dienstjaar 40 000,00 116 675,46 156 675,46 

Totaal ontvangsten 2 447 050,00 47 650,00 2 494 700,00 

Uitgaven    
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Werkingskosten 1 088 050,00 28 650,00 1 116 700,00 

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

Verplaatsingskosten 3 500,00 0,00 3 500,00 

Kantoorkosten 33 100,00 0,00 33 100,00 

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

Sociaal secretariaat 12 000,00 1 000,00 13 000,00 

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

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

Beroepsopleiding 3 000,00 0,00 3 000,00 

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

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

Ter beschikking stellen 
gebouwen 

15 000,00 2 000,00 17 000,00 

Materiaal en materieel 28 600,00 500,00 29 100,00 

Energie 485 000,00 15 000,00 500 000,00 

Water 90 000,00 -15 000,00 75 000,00 

Onderhoud accommodatie 306 000,00 23 500,00 329 500,00 

Onderhoud voertuigen 2 500,00 1 500,00 4 000,00 

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

Verzekeringen 10 850,00 -850,00 10 000,00 

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 1 000,00 20 000,00 

Interim 0,00 7 000,00 7 000,00 

Personeel 1 359 000,00 12 000,00 1 371 000,00 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal uitgaven 2 447 050,00 47 650,00 2 494 700,00 

De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen van het basisonderwijs blijft op 40 000,00 euro. De stedelijke 
toelage daalt tot 1 213 862,04 euro. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2012 van de vzw Sportbeheer goed te 
keuren. 

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

7. goedkeuren budgetwijziging 2012 vzw CC De Schakel 

De vzw Cultuurcentrum De Schakel legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2012 voor. De aangebrachte 
wijzigingen resulteren in een verlaagde stedelijke toelage. 

 
 

Budget 2012 Wijziging 2012 Gewijzigd 
budget 2012 

BEDRIJFSKOSTEN    

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 369 750,00 32 750,00 402 500,00 

Diensten en diverse goederen 411 420,00 22 600,00 434 020,00 

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 

834 860,00 -8 050,00 826 810,00 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 37 500,00 -344,35 37 155,65 

Andere bedrijfskosten 10 035,00 2 500,00 12 535,00 

Financiële kosten 960,00 0,00 960,00 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal kosten boekjaar 1 664 525,00 49 455,65 1 713 980,65 

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

Onderhouds- en vervangingsinvesteringen 20 000,00 0,00 20 000,00 

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

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

Niet te verrekenen voorziening loon -7 500,00 0,00 -7 500,00 
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arbeidsvrijstelling 55+ 

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

Over te dragen winst 0,00 3 019,35 3 019,35 

Totaal kosten 1 657 025,00 52 475,00 1 709 500,00 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN    

Omzet 378 625,00 54 225,00 432 850,00 

Geproduceerde vaste activa 4 800,00 -2 100,00 2 700,00 

Overige bedrijfsopbrengsten 346 900,00 -700,00 346 200,00 

Toelage stad 852 020,00 -75 281,79 776 738,21 

Derving door gratis dienstverlening en 
verhuur 

8 000,00 1 000,00 9 000,00 

Diverse bedrijfsopbrengsten 5 850,00 1 550,00 7 400,00 

Terugbetaling elektriciteit door Stad 13 500,00 -500,00 13 000,00 

Terugbetaling vakantieateliers door 
Sportbeheer 

4 000,00 -1 500,00 2 500,00 

Financiële opbrengsten 2 000,00 500,00 2 500,00 

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 

Totaal opbrengsten boekjaar 1 615 695,00 -22 806,79 1 592 888,21 

Overgedragen winst van vorig dienstjaar 41 330,00 75 281,79 116 611,79 

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

Totaal opbrengsten 1 657 025,00 52 475,00 1 709 500,00 

De stedelijke toelage daalt van 852 020,00 euro naar 776 738,21 euro. Hoofdreden hiervoor is de inbreng van 
het resultaat uit de rekening 2011. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2012 van vzw Cultuurcentrum De Schakel 
goed te keuren. 

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

8. goedkeuren budgetwijziging 2012 vzw OC Nieuwenhove 

De vzw OC Nieuwenhove legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2012 voor: 
 

 Rekening 2011 Budget 2012 Wijziging BW 2012 

Ontvangsten  

Prestaties 93 695,76 95 500,00 - 1 500,00 94 000,00 

Toelage stad 43 000,00 74 500,00 0,00 74 500,00 

Andere opbrengsten 761,48 1 000,00 0,00 1 000,00 

Schuld 20,42 50,00 0,00 50,00 

Totaal ontvangsten 137 477,66 171 050,00 - 1 500,00 169 550,00 

Uitgaven  

Werkingskosten 106 120,39 112 760,00 2 160,00 114 920,00 

Personeel 55 135,75 52 480,00 3 390,00 55 870,00 

Afschrijvingen 5 379,97 5 379,97 0,00 5 379,97 

Andere kosten 0,00 120,00 0,00 120,00 

Bankkosten 24,16 15,00 0,00 15,00 

Roerende 

voorheffing 

2,90 10,00 0,00 10,00 

Totaal uitgaven 166 663,17 170 764,97 5 550,00 176 314,97 

Saldo dienstjaar - 29 185,51 285,03 - 7 050,00 - 6 764,97 

Boni vorig dienstjaar 35 823,71 388,71 6 249,49 6 638,20 

Over te dragen 

resultaat 

6 638,20 673,74 - 800,51 - 126,77 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging 2012 voor vzw OC Nieuwenhove goed te 
keuren. 

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

9. kennis nemen budgetwijziging 2012 OCMW 

Het OCMW legt de budgetwijziging voor 2012 voor. Deze bestaat hoofdzakelijk uit verschuivingen van 
budgetten. Een budgetwijziging is echter noodzakelijk omdat verschuivingen plaatsvinden tussen de 
beleidsdomeinen onderling. 
 

Omschrijving Budget 2012 Na IKA Wijziging BW 2012 

Exploitatie uitgaven - 25 027 644 -25 871 186 - 226 700 -26 097 886 

Exploitatie ontvangsten (incl 
gemeentelijke bijdrage) 

26 742 428 27 585 970 226 700 27 812 670 

Saldo exploitatie 1 714 784 1 714 784 0 1 714 784 

Investeringsuitgaven - 562 500 - 562 500 0 - 562 500 

Investeringsontvangsten 194 500 194 500 0 194 500 

Saldo investeringen - 368 000 - 368 000 0 - 368 000 

Andere uitgaven - 1 844 778 - 1 844 778 0 - 1 844 778 

Andere ontvangsten 380 589 380 589 0 380 589 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorige jaren 

1 811 425 1 811 425 0 1 811 425 

Bestemde gelden - 1 498 258 - 1 498 258 0 - 1 498 258 

Liquiditeitenbudget 2012 195 762 195 762 0 195 762 

     

Gemeentelijke bijdrage 5 400 000 5 400 000 0 5 400 000 

Investeringstoelage 
(serviceflats) 

150 000 150 000 0 150 000 

Raming boni vorig dienstjaar - 500 000 - 500 000 0 - 500 000 

Stedelijke bijdrage 5 050 000 5 050 000 0 5 050 000 

 
De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie alsook de gemeentelijke investeringstoelage blijven 
ongewijzigd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging 2012. 

10. stad Waregem: goedkeuren budgetwijzigingen 3 en 4 dienstjaar 2012 

Het buitengewone budget wordt als volgt gewijzigd in BW3: 
Buitengewone dienst (BW3-2012) 

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

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

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2010      │      -199.030,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │      -199.030,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2011               │    13.387.301,00 │             0,00 │             0,00 │    13.387.301,00 │(2) 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2011      │    13.188.271,00 │             0,00 │             0,00 │    13.188.271,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2012                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │     6.884.605,00 │        19.815,00 │     5.936.000,00 │       968.420,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    33.385.065,00 │     1.331.200,00 │     5.274.000,00 │    29.442.265,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │        38.000,00 │        14.020,00 │             0,00 │        52.020,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │       422.042,00 │        59.155,00 │             0,00 │       481.197,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │    13.802.481,00 │     2.168.520,00 │       150.000,00 │    15.821.001,00 │ 

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

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2012       │   -13.188.271,00 │       812.000,00 │      -812.000,00 │   -13.188.271,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2012      |             0,00 |(5)                                                                                                       

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 
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Het gewone budget wordt als volgt gewijzigd in BW4: 
Gewone dienst (BW4-2012) 

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

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

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2010      │     6.246.088,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │     6.246.088,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2011               │       992.658,00 │             0,00 │             0,00 │       992.658,00 │(2) 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2011      │     7.238.746,00 │             0,00 │             0,00 │     7.238.746,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2012                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    47.725.645,00 │       104.700,00 │             0,00 │    47.830.345,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    47.617.825,00 │       234.809,00 │       484.691,00 │    47.367.943,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │       232.335,00 │        82.964,00 │             0,00 │       315.299,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │        72.695,00 │        18.660,00 │             0,00 │        91.355,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │       800.000,00 │     1.800.000,00 │             0,00 │     2.600.000,00 │ 

│ Uitgaven overboekingen                      │     8.302.481,00 │     2.168.520,00 │             0,00 │    10.471.001,00 │ 

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2012       │    -7.235.021,00 │      -434.325,00 │       484.691,00 │    -7.184.655,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2012      |        54.091,00 |(5)                                                                                                       

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van het buitengewone en het gewone budget goed 
te keuren. 

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

11. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 4 december 2012: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Psilon aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 4 december 2012 om 19.00u. in de aula van crematorium Uitzicht te 
Kortrijk en behandelt volgende punten: 
1. Vaststelling werkprogramma 2013 
2. Vaststelling begroting 2013 
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: 

12. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 4 december 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 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 dinsdag 
4 december 2012. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 

(geheime stemming)

13. Figga: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012: goedkeuren agenda 
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Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op woensdag 19 december 2012 om 17.45u. in het Auditorium Gaselwest-Eandis te 
Kortrijk en behandelt volgende punten: 
1. Strategie voor het boekjaar 2013 
2. Begroting over het boekjaar 2013 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen. 
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: 

14. Figga: buitengewone algemene vergadering van 19 december 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 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 buitengewone algemene vergadering van Figga op 19 december 2012 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 

(geheime stemming)

15. WVI: buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op woensdag 5 december 2012 om 18.30u. in Piano‟s Maene te Ruiselede en 
behandelt volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 11 mei 2012 
2. Begroting 2013 
3. Toetreding tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-

Dunkerque-Côte d‟Opale 
4. Mededelingen. 
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: 

16. WVI: buitengewone algemene vergadering van 5 december 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 buitengewone algemene vergadering van WVI op 5 december 2012. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 

(geheime stemming)



Gemeenteraadszitting dinsdag 06 november 2012 9 

 

17. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Leiedal aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 11 december 2012 in de Concertstudio, Conservatoriumplein 1 te Kortrijk 
en behandelt volgende punten: 
1. Werkprogramma 2013 
2. Begroting 2013 
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2013. 
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: 

18. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 11 december 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 buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 11 december 2012. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 

(geheime stemming)

19. Imog: buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 18 december 2012 om 19.30u. in de bedrijfszetel te Harelbeke en 
behandelt volgende punten: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2013 
2. Begroting 2013 
3. Varia 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen 

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

20. Imog: buitengewone algemene vergadering van 18 december 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 buitengewone algemene vergadering van Imog op 18 december 2012. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 

(geheime stemming)
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21. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van W.I.V. aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 18 december 2012 om 18.00u. in het stadhuis van Kortrijk en behandelt 
volgende punten: 
1. Bespreking van de strategie, de geplande activiteiten en de begroting voor het jaar 2013; bepaling van 

de werkingsbijdrage van de gemeenten voor 2013 op 0,25 euro per inwoner 
2. Verlenging van de benoeming van de commissaris M. Derycke met drie jaar en maximaal voor de 

duurtijd van de vereniging 
3. Varia. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen 

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

22. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 18 december 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 buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 18 december 2012. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 

(geheime stemming)

23. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012: goedkeuren agenda 

De stad werd via aangetekend schrijven ontvangen op 22 oktober 2012 opgeroepen tot het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op woensdag 19 december 2012 om 18.30u. in het 
Auditorium, President Kennedypark 12 te Kortrijk.  
De agenda omvat volgende punten:  
1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van 

de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2013 
2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis – bekrachtiging 
3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen. 
De burgemeester werd in het begin van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Gaselwest voor de legislatuur 2007-2013, maar kan de vergadering niet bijwonen. Er zal een 
vertegenwoordiger worden aangesteld in het schepencollege om de stad te vertegenwoordigen tijdens deze 
buitengewone algemene vergadering. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

24. stedelijk brandweerpersoneel: kennis nemen en bekrachtigen processen-verbaal van de 

aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger en vaststellen van de 

wervingsreserve 
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De gemeenteraad besliste in zitting van 8 mei 2012 om een aanwervingsproef voor de functie van 
brandweerman-vrijwilliger te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. 
De sportproeven werden georganiseerd op donderdag 4 oktober 2012 en zaterdag 6 oktober 2012. 
De mondelinge proef werd op zaterdag 13 oktober 2012 gehouden. De gemeenteraadsleden konden aanwezig 
zijn als waarnemer. 
De resultaten van de proeven en de wervingsreserve zijn opgenomen in de processen-verbaal in bijlage. De 
examencommissie heeft de lijst opgemaakt van de geslaagde kandidaten met rangschikking rekening 
houdende met de voorrangsregeling gesteld in artikel 10 punt 12 van het organiek reglement, nl. 
“bij werving wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten 
a) die al houder zijn van een geldige badge dienst 100 uitgereikt door de F.O.D. Volksgezondheid 
b) die houder zijn van een rijbewijs C 
c) die tijdens de week overdag dienst kunnen doen 
d) die houder zijn van het brevet van kandidaat-brandweerman.” 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de processen-verbaal van de 
aanwervingsproef voor de functie van vrijwilliger bij het stedelijk brandweerpersoneel, deze processen-
verbaal te bekrachtigen en de wervingsreserve voor deze functie vast te stellen. 

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

25. onroerende goederen: goedkeuren gebruiksovereenkomst Karmelbos met OLV van Lourdes 

ziekenhuis 

In zitting van de Gemeenteraad van 3 juli 2012 werd de protocolovereenkomst tussen het OLV van Lourdes 
ziekenhuis en het stadsbestuur Waregem goedgekeurd. 
De protocolovereenkomst omvat de volgende afspraken: 
- Uitweg Vijfseweg 

Het stadsbestuur Waregem realiseert tegen 31 december 2012 of een nader te bepalen datum in het 
kader van de bijkomende verwerving van de gronden of het akkoord met AWV, volledig op haar kosten 
een uitweg ter ontsluiting van de parking van het OLV van Lourdesziekenhuis naar de Vijfseweg op haar 
eigendom, kadastraal gekend Waregem 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 17A/04. Het gebruik door 
het OLV van Lourdes ziekenhuis is volledig gratis. 

- Karmelbos 
Een gedeelte van het Karmelbos, gelegen nabij de Karmeldreef 74 te 8790 Waregem en kadastraal gekend 
Waregem 2de afdeling, sectie B, deel van het nummer 202h2 en eigendom van het OLV van Lourdes 
ziekenhuis, wordt gedurende een termijn van 27 jaar blijvend gratis ter beschikking gesteld van het 
stadsbestuur Waregem, onder de ontbindende voorwaarde van de tijdige realisatie van de uitweg door 
het stadsbestuur Waregem. 
Het stadsbestuur zal dit gedeelte van het Karmelbos verder uitrusten en onderhouden als park Karmel en 
in deze hoedanigheid openstellen voor het publiek en beheren als openbaar domein. De stad krijgt het 
Karmelbos vanaf 1 oktober 2012 in beheer. 

- Geboortebos 
Het OLV van Lourdes ziekenhuis zal de eigendom van het Geboortebos nabij de Vijfseweg en kadastraal 
gekend te Waregem 6de afdeling, sectie B, nummer 16/02 ten kostenloze titel overdragen aan het 
stadsbestuur Waregem, onder de ontbindende voorwaarde van de tijdige realisatie van de uitweg door 
het stadsbestuur Waregem. 

Voor de hierboven vermelde afspraken worden 3 afzonderlijke overeenkomsten afgesloten, die onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn en als een eenheid dienen te worden beschouwd. 
In bijlage kunt u de gebruiks- en beheersovereenkomst terug vinden voor het Park Karmel. 
De overeenkomst omvat de afspraken zoals hierboven omschreven. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gebruiks- en beheersovereenkomst en voorwaarden 
betreffende het gebruik van het Park Karmel goed te keuren. 

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

26. goedkeuren opdracht leveren van bomen voor de groendienst + vaststellen wijze van gunnen 
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Aankoopvoorstel 

Omschrijving Raming bedrag 
btw inclusief 

Wijze van gunnen 
en artikel 

2 Abies nordmanniana + 4 m € 10 000,00 onderhandelingsprocedure 
 
425/734-60 

80 Acer platanoides „Columnare‟ 10/12 

50 Acer platanoides „Crimson King‟ 10/12 

10 Acer platanoides „Globosum‟ 10/12 

10 Acer platanoides „Olmsted‟ 10/12 

10 Acer pseudoplatanus „Rotterdam‟ 10/12 

10 Acer rubrum „Scanlon‟ 10/12 

40 Amelanchier arborea „Robin Hill‟ 10/12 

10 Amelanchier laevis „Ballerina‟ 10/12 (bovenent) 

5 Betula pendula „Obelisk‟ 10/12 

10 Betula utilis „Doorenbos‟ 10/12 

10 Carpinus betulus „Fastigiata‟ + 2 m 

1 Celtis occidentalis 10/12 

5 Fraxinus angustifolia „Raywood‟ 10/12 

10 Fraxinus excelsior „Atlas‟ 10/12 

10 Gleditsia triacanthos „Sunburst‟ 10/12 

2 Gymnocladus dioica 10/12 

2 Quercus bicolor 10/12 

2 Quercus robur „Pendula‟ 10/12 

2 Quercus suber 10/12 

10 Tilia tomentosa „Doornik‟ 10/12 

10 Tilia tomentosa „Wandell‟ 10/12 

Motivering 
Het gaat om diverse vervangingen en nieuwe aanplantingen van bomen in Waregem en de deelgemeenten. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde bedrag, wordt de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als aangewezen procedure voorgesteld (art. 17 § 2 1° a, van de wet van 24 
december 1993, bedrag lager dan 67 000,00 euro exclusief btw). 
Krediet 
Het nodige krediet is beschikbaar in het budget 2012 op het artikel 425/734-60. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van bomen voor de Groendienst 
goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

27. vaststellen nieuwe straatnaam: principieel goedkeuren 

De Stedelijke Commissie voor Straatnaamgeving heeft op 2 oktober 2012 de straatnaam Eksterstraat 
voorgesteld voor de nieuwe verkaveling in de Spechtenstraat te Sint-Eloois-Vijve (in bijlage plan + verslag). 
Alternatieven waren Spechtenstraat (verworpen omdat het bestaande deel van de Spechtenstraat dan 
hernummerd zou moeten worden) en Kauwenstraat (verworpen wegens de mogelijke verwarring met de 
“Kauwenhoek” die aan de andere kant van de Gentseweg gelegen is). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: vaststellen nieuwe straatnaam: principieel goedkeuren. 

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

28. leveren en plaatsen van een koepeloverkapping bushalte Markt, voor poort park Casier: 

goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 

Het stadsbestuur wenst op de Markt, voor de ingang naar het park Casier, een luifel met boogdak te plaatsen 
voor de mensen die op de Lijnbussen wachten. Het bestaande bushok is te klein en bij evenementen moeten 
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de zijwanden telkens verwijderd worden. Het bestaande bushok wordt door de stadsdiensten verwijderd 
voor de plaatsing van de luifel. 
Uit te voeren werken: 

 Omzichtig opbreken bestaande kasseiverharding ter hoogte van de palen van de luifel. 

 Plaatsen luifel, inclusief fundering. 

 Aanpassen verharding aan de palen van de luifel. 
 

Specificaties luifel: 

 De luifel heeft een boogbreedte, horizontaal gemeten en inclusief goten, tussen 450 cm en 500 cm. 

 De luifel heeft een lengte tussen 550 en 600 cm. 

 De dakbedekking van de luifel is 100% doorzichtig kunststof of veiligheidsglas (gehard glas). 

 De hoogte onder de goten is 300 cm. 

 De regenwaterafvoer van de goten gaat doorheen de steunpalen. 

 De luifel wordt afgewerkt met een poederlak in kleur RAL 9011 Grafietzwart. De dakgoten zijn in 
dezelfde kleur gepoederlakt als het frame. 

Raming: 12.000,00 euro, te verhogen met 21% btw (=2.520 euro). De totale raming is bijgevolg 14.520 euro. 
voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Procedure: 
Na de toewijzing van de opdracht op het schepencollege vraagt het stadsbestuur een bouwvergunning voor 
de luifel aan. Na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt de opdracht definitief gegund. 
 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 424/741-52 212052 2012/130 € 12 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp leveren en plaatsen van een koepeloverkapping 
bushalte Markt, voor poort Casier goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

29. goedkeuren verplaatsen nutsleidingen in de Vijverdamstraat 

Telenet 
Aanpassen  kabelnet in de Vijverdamstraat, Waregem naar aanleiding van privatisering door Renson 

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad 

1074195 Vijverdamstraat aanpassen 
kabelnet  

€9.913,40 €9.913,40 

 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 780/635-51 212157 2012/9827 € 0,00 

Bij te voorzien in BW3 € 13 500,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanpassen van het kabelnet in de Vijverdamstraat goed te 
keuren. 

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

30. heraanleg verbindingsweg tussen Emiel Clausstraat en Leiesas: intrekken 

gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2005 en goedkeuren aangepaste 

samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal 

In de gemeenteraad van 6 juli 2004 werd principieel beslist om de kasseiweg tussen het Leiesas en de Emiel 
Clausstraat te vernieuwen. In de gemeenteraad van 8 november 2005 werd de samenovereenkomst met W&Z 
goedgekeurd. Deze overeenkomst wordt ingetrokken omdat in het oorspronkelijke ontwerp geen 
rioleringswerken voorzien waren.  
De weg tussen de oude stuwsluis van Sint-Eloois-Vijve en de Emiel Clausstraat ligt voor 70% op grondgebied 
van de stad en is 30% eigendom van het Vlaamse Gewest en in beheer van het agentschap Waterwegen en 
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Zeekanaal (W&Z). 
De werken omvatten het vervangen van bestaande kasseibestrating door een KWS-verharding met een 
nieuwe fundering, greppels en straatkolken en aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. 
Prijsraming: 64.521,00 euro exclusief btw. 
De werken zullen betaald worden volgens de volgende verdeelsleutel: 
- 70% voor de stad 
- 30% voor W&Z 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen 
de stad en W&Z goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

31. heraanleg verbindingsweg tussen de Emiel Clausstraat en Leiesas: goedkeuren ontwerp en 

vaststellen wijze van gunnen 

Het stukje kasseiweg tussen die de verbinding maakt tussen de Emiel Clausstraat en de jachthaven wordt 
heraangelegd. 
Omdat de wegenis de toegangsweg vormt tot de Leie en de jachthaven is een degelijke fundering nodig 
gezien het zware vervoer met boottrailers. 
De kasseien worden vervangen door asfalt met daaronder de aanleg van een nieuw  gescheiden 
rioleringsstelsel met aan beide zijden een greppel in slibvorm. 
De totale lengte van de weg bedraagt ongeveer 165m met een breedte van 3 meter. 
Prijsraming: 64.521,00 euro, exclusief btw 
Voorstel wijze van gunnen:openbare aanbesteding 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 421/731-60   € 80 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren en akkoord te gaan met de wijze van 
gunnen. 

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

32. transformatieproject bedrijventerrein Zaubeek (Gentse Heerweg):  

goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met VENECO, de gemeente Kruishoutem en de 

gemeente Zulte 

De gemeenten Zulte en Kruishoutem hebben met Veneco een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om 
het bedrijventerrein Zaubeek te heropwaarderen. 
De ontsluitingsweg van dit bedrijventerrein (Leenstraat  - Gentse Heerweg) ligt deels op het grondgebied van 
Waregem en verkeert in slechte staat. 
Er werd een masterplan opgemaakt waarbij infrastructurele maatregelen worden voorzien op het openbaar 
domein zoals de aanleg van een fietspad en een verkeersplateau op het kruispunt Gentse Heerweg met de 
Leenstraat. 
Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken vraagt Veneco subsidies aan bij het Agentschap Ondernemen 
via het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiering van 
bedrijventerreinen voor het heropwaarderen van bestaande verouderde bedrijventerreinen. 
 
Volgens de samenwerkingsovereenkomst geeft de stad Waregem aan Veneco het recht om als bouwheer op 
te treden voor de infrastructurele ingrepen die nodig zijn op het openbaar domein.  
In de Leenstraat (Gentse Heerweg) komt er een afgescheiden fietspad in dubbele rijrichting. Deze werken 
worden geraamd op 81.243,00 € (exclusief btw) en worden voor 60 % gesubsidieerd. Omdat deze weg op het 
grondgebied van Zulte en Waregem is gelegen worden de kosten gedeeld door beide gemeenten. (Het 
aandeel ten laste van de stad Waregem bedraagt 16248,60 € + btw = 19660,81 €) 
De werken in de Gentse Heerweg uitkomend op het kruispunt (aanleg verkeersplateau en oversteek fietsers) 
worden geraamd op 50.084,00 € en zijn voor 60% subsidieerbaar. Dit deel van de Gentse Heerweg ligt 
volledig op het grondgebied van de stad Waregem en het aandeel ten laste van de stad Waregem bedraagt 
20033,60 + btw = 24.240,66 €. 
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Voor de aanleg van een gescheiden riolering werden subsidies aangevraagd bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij. De rioleringswerken worden geraamd op 46.090,00 € en een subsidie van 19.630,00 € 
kan bekomen worden. De rioleringswerken vallen buiten de samenwerkingsovereenkomst. 
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 423/732-60   € 110 000,00 

2013 877/732-60   € 60 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed te 
keuren. 

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

33. goedkeuren wegentracé verkaveling Spechtenstraat 

Op 15.10.2012 heeft Follens Dirk-VanBrabant Carine, Gentseweg 527, 8793 Waregem, een verkaveling 
ingediend voor het verkavelen van grond in 9 kavels (2 open - 6 halfopen – 1 gesloten bebouwing). Het 
perceel is gelegen te 8793 Waregem ter hoogte van de Spechtenstraat, bekend ten kadaster onder 6° 
afdeling sectie B 199n3, 207m en 208t. 
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur (nieuwe straatnaam: Eksterstraat). 
Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het RUP Moerbosstraat, goedgekeurd op 12.01.2012 in de zone voor 
wonen met beperkte nevenfuncties. 
De nieuwe wegen worden aangelegd in zone 9 : overdrukzone verbinding voor openbare wegenis. 
De aanvraag dient niet onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek gezien de aanvraag gelegen is 
in het RUP Moerbosstraat. 
De aanvraag is in overeenstemming met het RUP Moerbosstraat. 
De verkeerscel heeft op 17.07.2012 het voorontwerp van project gunstig geadviseerd: 

 Pijpenkop ruim genoeg om te keren. 

 Rijwegbreedte 5 m, exclusief greppels is oké. 

 Parkeren langs toegangsweg kan als de woningen in de Spechtenstraat geen poort of oprit 

langs de zijkant van hun woning realiseren.  
Bij het verkavelen van percelen is het aangewezen 5 % grond te reserveren voor het aanleggen van groene 
ruimten. Indien de afstand niet of slechts gedeeltelijk stedenbouwkundig verantwoord is binnen de 
verkaveling, dan dient een bedrag overeenkomend met de waarde van de niet af te stane grond aan de stad 
Waregem te worden betaald. De waarde van de af te stane grond wordt, op voorstel van het schepencollege 
dd. 13.10.2011, forfaitair vastgelegd op 150 euro/m². 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren en de verplichting van de 
groenzone vast te leggen. 

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

34. goedkeuren afsprakennota RUP 12.2 Karmel 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 26.04.2012 beslist tot herzien van het RUP Karmel 
De omschrijving van de opdracht wordt als volgt bepaald: 
Bijsturen bestaand RUP met betrekking tot volgende punten: 

 Bijkomende bouwlaag 

 Bijkomende bebouwingsmogelijkheden van ongeveer 500 m² 

 Inrichting parking 
Bij beslissing van de gemeenteraad van 04/12/2007 werd beslist om een beroep te doen op de 
intercommunale Leiedal als ontwerper voor de opmaak van de RUP‟s. 
De afsprakennota  2012-38  van 13.09.2012 vermeldt een ramingsbedrag van 15.936,98  euro  voor de 
opmaak van het RUP. 
Gelet op het gunstig visum 2012/145 van de financieel beheerder. Het voorliggend dossier is voorzien binnen 
het inversteringsprogramma en binnen de budgettaire kredieten artikel 930/733-60 aanwending 2012/8662. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afsprakennota nr. 2012-38 dd. 13.09.2012 voor de herziening 
van het  RUP 12.2  Karmel goed te keuren. 

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

35. goedkeuren afsprakennota RUP 11.2 Ware Heem 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 27.09.2012 beslist tot het herzien van het RUP Ware 
Heem 
De omschrijving van de opdracht wordt als volgt bepaald: 

 Naar aanleiding van het indienen van het bouwdossier voor de Zuid-Boulevard blijkt dat de verdere 
realisatie van het projectgebied van zone 3  in het gedrang wordt gebracht. De problematiek inzake de 
toegangen tot de achterliggende percelen dient opgelost te worden. 

 Het RUP dient eveneens aangepast te worden aan de huidige visie van het project Zuid-Boulevard 
Bij beslissing van de gemeenteraad van 04/12/2007 werd beslist om een beroep te doen op de 
intercommunale Leiedal als ontwerper voor de opmaak van de RUP‟s. 
De afsprakennota 2012-42  van 10.10.2012 vermeldt een ramingsbedrag van 15.936,98 euro  voor de 
opmaak van het RUP. 
Gelet op het gunstig visum  2012/161 dd. 16.10.2012 van de financieel beheerder. Het voorliggend dossier is 
voorzien binnen het investeringsprogramma en binnen de budgettaire kredieten artikel 930/733-60, 
aanwending 2012/9775 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afsprakennota 2012-42 dd. 10.10.2012  voor de herziening van 
het RUP 11.2 Ware Heem goed te keuren. 

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

36. speelruimte Park Casier: goedkeuren leveren en plaatsen van speeltoestellen + vaststellen 

wijze van gunnen 

Situering 
In de Gemeenteraad van 8 mei 2012 werden de omgevingswerken 1ste fase Park Casier goedgekeurd. De 1e 
fase van de omgevingswerken in het Park Casier omvat ook het gebied waar nu de hondenweide is.  Op deze 
plaats wordt een speelruimte voorzien voor kinderen vanaf 10 jaar oud en daarvoor dienen nieuwe 
speeltoestellen geleverd en geplaatst te worden. De inschrijver dient enkel in te staan voor de levering en 
plaatsing van de speeltoestellen. De valdempende ondergrond en taluds worden voorzien door de aannemer 
die zorgt voor de omgevingswerken. De speeltoestellen moeten ten laatste op 1 april 2013 geleverd en 
geplaatst zijn in overleg met de aannemer van de omgevingswerken. 
Specificaties 
De inrichting van de speelruimte moet voldoen aan alle veiligheidseisen die opgenomen zijn in het Koninklijk 
Besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. Alle speeltoestellen moeten voldoen 
aan de eisen die opgenomen zijn in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van 
speeltoestellen. De inrichting van de speelruimte moet ook voldoen aan de veiligheidsnorm EN 1176 
betreffende de speeltoestellen. 
De speeltoestellen hebben een natuurlijke uitstraling en worden vervaardigd uit robiniahout of gelijkaardig.  
Er wordt voorgesteld om één groot centraal toestel als blikvanger te plaatsen waarbij verbindingen gebeuren 
naar de omliggende taluds door middel van bvb. klimladders, hangbrug, balanskoord etc. Er moet m.a.w. 
creatief omgesprongen worden met de aanleg van taluds rond de speeltoestellen. Deze worden aangelegd 
door de aannemer van de omgevingswerken. Kimmen en klauteren is het hoofdthema, glijden is niet 
noodzakelijk maar mag. De speelruimte richt zich naar kinderen vanaf 10 jaar. 
Offerten 
De opdracht omvat de inrichting van de speelruimte met het leveren en plaatsen (verankering) van alle 
speeltoestellen. De valdempende ondergrond voor de speelzone wordt door de aannemer van de 
omgevingswerken voorzien. Het aanbrengen van de valdempende ondergrond zelf maken dus geen deel uit 
van deze opdracht. Het dossier van de inschrijvers omvat: 

- een plan met een duidelijke inplanting van de voorgestelde speeltoestellen; 
- een gedetailleerde beschrijving van de toestellen met duidelijke foto‟s; 



Gemeenteraadszitting dinsdag 06 november 2012 17 

 

- een gedetailleerde kostprijsberekening van de speelruimte (levering en plaatsing van speeltoestellen); 
- een overzicht van de veiligheidszones die rond de speeltoestellen in acht genomen moeten worden; 
Beoordeling en toewijzing 
Bij de beoordeling van deze opdracht zal rekening gehouden worden met volgende criteria: 
- creativiteit (o.a. verbinding naar taluds); 
- natuurlijke uitstraling van de speelruimte (oa. zacht kleurgebruik) en aantrekkelijkheid ervan; 
- variatie van de speelmogelijkheden, verschillende soorten speelfuncties; 
- prijs; 
- duurzaamheid en degelijkheid van de gebruikte materialen (weer- een vandalismebestendigheid en 
onderhoudsvriendelijkheid). 
Budget 
Voor de uitvoering van deze opdracht is 80 000,00 euro voorzien door middel van budgetwijziging 3 
ingeschreven op het artikel 761/725-60 van het buitengewone budget 2012 (project 212228). Deze opdracht 
wordt geraamd op 65 000,00 euro exclusief btw. De financieel beheerder heeft een gunstig advies gegeven. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde, totale bedrag, wordt de onderhandelingsprocedure 
(art. 17 § 2 1°a, van de wet van 24 december 1993) als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de levering en plaatsing van speeltoestellen in de speelruimte van 
Park Casier goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

37. aanleggen kampeerautoterrein: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze 

van gunnen 

Op het terrein Barrage langs de Leie palend aan de Aloise Biebuyckstraat wordt de aanleg van een 
kampeerautoterrein voorzien. Voor de opmaak van het ontwerp is het aangewezen om beroep te doen op 
een studiebureau. 
De opdracht van de ontwerper omvat het ontwerpen van een terrein voor kampeerauto‟s volgens de 
gemaakte schets. Naast de uitrustingswerken moet de ontwerper ook instaan voor de uitbouw van de 
technische voorzieningen zoals waterbevoorrading, elektriciteit, verlichting terrein,afvalcontainers, 
toegangscontrole, enz. 
Het kampeerautoterrein zal ontworpen worden rekening houdend met de onderrichtingen van Toerisme 
Vlaanderen. 
Voor de realisatie worden Europese subsidies gevraagd in het kader van het Interreg IV-project “Leiestreek, 
van bron tot monding – fase 2” 
Raming van het ereloon 12.000,00 € excl. btw of 14.520,00 € btw inbegrepen. 
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 765/722-60 212145 2012/239 € 10 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp aanstellen ontwerper en de wijze van gunnen goed 
te keuren. 

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

38. Cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen netwerkbekabeling: goedkeuren ontwerp + vaststellen 

wijze van gunnen 

In het CC De Schakel is de huidige netwerkbekabeling aan vernieuwing toe. Bij de plaatsing van het netwerk 
werd niet meteen rekening gehouden met uitbreidingen in de toekomst. Zo blijkt nu de huidige constructie 
van het netwerk niet goed te zijn om op verder te bouwen. 
Dit bestek voorziet de levering en plaatsing van nieuwe netwerkbekabeling inclusief de nodige 
aansluitpunten en het afmonteren van de server. 
Raming: 18 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen netwerkbekabeling: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 762/724-60 212107 2012/10024 € 18 000,00 

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

39. vragen 

Er werden twee vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. raadslid Heidi Vandenbroeke: samenstelling schepencollege 

In de raadszitting van 5 juni laatstleden stelde ik volgende vraag : 
“Vanaf 1 januari 2013 dient elk lokaal bestuur de OCMW-voorzitter op te nemen in het College. Het is een 
opportuniteit die reeds in 2007 kon worden geïmplementeerd maar waar Waregem niet klaar voor bleek.  
Een duidelijk gemiste kans waarvoor de reden ons nog steeds niet duidelijk is.  Gedane zaken nemen echter 
geen keer en het is de bedoeling onze blik voluit op de toekomst te richten.  Vanaf 1 januari 2013 wordt de 
OCMW-voorzitter toegevoegd aan het college.  In het kader van deze positieve verruiming kan een nieuwe 
opportuniteit ontstaan.  Volgens het gemeentedecreet worden wettelijke minima en maxima bepaald ten 
aanzien van het aantal mogelijke schepenen binnen het college, rekening houdend met het aantal inwoners.   
Concreet voor wat Waregem betreft betekent dit: maximaal 7 schepenen, aangevuld met de burgemeester 
en de OCMW-voorzitter.  Het gaat hier echter om een voorgesteld maximum waarbij de besturen nog steeds 
de vrijheid hebben hiervan af te wijken.  Wetende dat kleinere colleges slagvaardiger zijn en dat 
besluitvormingsprocessen wel vlotter en sneller moeten verlopen maar er ook rekening mee houden dat het 
beperken van het aantal schepenen een relevante besparing met zich meebrengt, ben ik ervan overtuigd dat 
dit een oefening is die in Waregem moet worden gemaakt.  Elke inwoner heeft er baat bij dat er efficiënt 
wordt bestuurd.  Elke inwoner draagt ook bij tot de vergoeding die wordt betaald aan de schepenen.  Het is 
niet meer dan normaal dat in tijden waar iedereen de vinger op de portemonnee moet houden, het 
stadsbestuur een duidelijk signaal geeft en een eerlijke oefening hieromtrent maakt.  Steden en gemeenten 
die in 2007 de OCMW-voorzitter reeds in hun college hebben opgenomen, deden het ons voor. De uitdaging 
kent met andere woorden succesvolle voorbeelden.  Waregem kan hiermee een duidelijk signaal uitdragen 
als toonbeeld van efficiënt en kostenbesparend beleid.  Mijn concrete vraag:  Is het college bereid om het 
aantal schepenen in Waregem te verminderen met 1 schepenambt, mits herverdeling van de bevoegdheden?   
Kan dit engagement opgenomen worden in aanzet naar de nieuwe bestuurslegislatuur?” 
Op vandaag zien we dat andere steden hierin reeds engagementen aangingen. Op vandaag is de teerling 
geworpen en is bekend wie de nieuwe bestuursploeg zal uitmaken de komende zes jaar. Hierbij stel ik hen 
dan graag ook opnieuw mijn vraag tot een mogelijk engagement. 

Vraag 2. raadslid Heidi Vandenbroeke: nieuwe locatie postkantoor 

Binnen enkele maanden zal de Post naar een nieuwe locatie in het Pand verhuizen nu de loketfunctie wordt 
losgekoppeld van het sorteercentrum. 
Uiteraard is het commercieel positief dat deze functie van de Post in het winkelcentrum aanwezig zal 
blijven, het zorgt immers voor de nodige passage in het winkelcentrum. 
Graag had ik geweten of er gunstmaatregelen, tegemoetkomingen vanuit Wagso werden gekoppeld aan de 
onderhandelingen die met de Post werden gevoerd in functie van het herlocaliseren van de loketactiviteiten. 

40. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 2 oktober 2012. 

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

 


