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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 05 maart 2013 
  

 
 

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, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, 
Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen 
Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny 
Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: 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 XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 26 maart 2013 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 april 2013 om 19.00u. 
- Besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 8 februari 2013 houdende de geldigverklaring 

van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
- Besluit van de Deputatie van 31 januari 2013 houdende de gedeeltelijke geldigverklaring van de 

verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van Waregem voor de politieraad van de zone Mira. 

2. benoemen voorzitter van de algemene commissie 

In de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd het nieuw huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
goedgekeurd waarin artikel 36 bepaalt dat elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid op 
basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties. De voorzitters voor de vaste commissies 
werden vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 5 februari 2013. 
De fractieleiders worden uitgenodigd om de kandidaturen voor hun fractie voor het voorzitterschap van de 
algemene commissie in te dienen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de verkiezing van de voorzitter van de algemene 
raadscommissie bij geheime stemming. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

3. machtigen tot het voeren van de eretitel  van het mandaat van gemeenteraadslid / schepen 

In zitting van de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd het reglement goedgekeurd inzake het machtigen 
tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of gemeenteraadslid.  
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De uitgetreden mandatarissen die in aanmerking komen voor het voeren van hun eretitel, werden 
aangeschreven en hebben zich akkoord verklaard met het voeren hun eretitel: 
Ereschepen 
- De heer Georges Vantieghem: schepen 1995-2006 en raadslid 2007-2012 
Eregemeenteraadslid 
- De heer Freddy François: raadslid 01/09/1971-2012 
- De heer Guy Adams: raadslid 1995-04/02/2003 en 2007-2012 
- De heer Jaak Lefevre: raadslid 2001-2012 
- De heer Guy Van den Eynde: raadslid 2001-2012 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bovenvermelde eretitels van schepen en raadslid te bevestigen. 

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

4. Toerisme Leiestreek vzw: voordracht van 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

Als lid van Toerisme Leiestreek vzw wordt aan de gemeenteraad gevraagd om vertegenwoordigers voor te 
dragen voor de beheersorganen van Toerisme Leiestreek vzw.  Voor de raad van bestuur kan één politiek 
mandataris voorgedragen worden door de gemeenteraad.  De voorgedragen mandataris mag de 
vertegenwoordiger zijn die wordt aangeduid als lid van de algemene vergadering.  Waregem behoort tot de 
cluster Waregem-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke-Anzegem.  Op de volgende algemene vergadering zal 
de raad van bestuur (16 leden) benoemd worden uit de voorgedragen kandidaten door de 28 gemeenten die 
lid zijn van Toerisme Leiestreek vzw.  In samenspraak met de andere gemeenten zal Waregem 1 
vertegenwoordiger voordragen.  De kandidaturen zijn opgevraagd bij de fractieleiders. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen voor de Raad van Bestuur van vzw 
Toerisme. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

5. Toerisme Leiestreek vzw: voordracht van 1 vertegenwoordiger als toegetreden lid ten 
persoonlijken titel in de algemene vergadering 

Bij de opstart van de nieuwe legislatuur worden de vertegenwoordigers aangeduid in de bestuursorganen van 
Toerisme Leiestreek vzw.  De burgemeester werd in de gemeenteraad van 5 februari 2013 aangeduid om de 
stad te vertegenwoordiger in de algemene vergadering, met de mogelijkheid een plaatsvervanger af te 
vaardigen.  Naast de verplichte vertegenwoordiger in de algemene vergadering, kan er door de 
gemeenteraad een politiek mandataris uit de oppositie aangeduid worden om toe te treden ten persoonlijke 
titel.  Concreet betekent dit dat deze persoon deelneemt met raadgevende stem. 
De kandidaturen zijn opgevraagd bij de fractieleiders. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 1 vertegenwoordiger aan te duiden die de algemene 
vergadering zal bijwonen ten persoonlijken titel. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

6. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: goedkeuren agenda 

De stad werd via aangetekend schrijven ontvangen op 21 december 2012 opgeroepen tot het bijwonen van 
de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart 2013 om 18.00u. in Salons 
Maelstede, Brugsesteenweg 455 te Kuurne. 
De agenda omvat als enig punt:  
1. statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
In zitting van 5 februari 2013 heeft de gemeenteraad de burgemeester aangeduid als vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering van Gaselwest voor de legislatuur 2013-2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013: 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 woensdag 27 maart 2013 om 18.00u. in de Conferentiezaal van het stadhuis te 
Roeselare en behandelt volgende punten: 
1. Aanduiding bestuurders 
2. Kennisname bestuurders met raadgevende stem 
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: 

8. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013: 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 27 maart 
2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

9. W.I.V.: voordracht van 1 vertegenwoordiger in het directiecomité 

Het dagelijks bestuur van de W.I.V. wordt toevertrouwd aan een directiecomité dat bestaat uit tien daartoe 
benoemde leden van de raad van bestuur.  Voor de benoeming van 6 van die leden, te delegeren door de 
gemeentelijke deelnemers, komend de vier meest bevolkte deelnemende gemeenten in aanmerking.  
Concreet betekent dit dat de stad Kortrijk drie mandaten krijgt, de steden/gemeenten Waregem, Menen en 
Wevelgem elk één mandaat.  In de gemeenteraad van 5 februari jl. werden mevr. Charka Dewaele en dhr. 
Philip Himpe voorgedragen als lid van de raad van bestuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één van deze vertegenwoordigers voor te dragen voor het 
directiecomité van W.I.V. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

10. W.I.V.: algemene vergadering van 20 maart 2013: 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 woensdag 20 maart 2013 om 19.00u. in het stadhuis van Kortrijk en behandelt volgende punten: 
1. Benoeming van een nieuwe raad van bestuur, met name van de stemgerechtigde leden en van maximum 

vijf leden met raadgevende stem 
2. 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: 
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- onthoudingen: 

11. W.I.V.: algemene vergadering van 20 maart 2013: 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 woensdag 20 maart 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

12. WVI: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013: 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 donderdag 28 maart 2013 om 18.30u. in het auditorium van het VLM gebouw te 
Brugge en behandelt volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 
2. Benoeming leden regionale comités Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt, Westhoek 
3. Benoeming leden raad van bestuur 
4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de 

raad van bestuur en bepaling van de rangorde 
5. 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: 

13. WVI: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013: 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 28 maart 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

14. Imog: buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013: 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 19 maart 2013 om 19.00u. en behandelt volgende punten: 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuren statutenwijziging 
3. Benoeming van de nieuwe bestuurders 
4. Actualisering kapitaal cfr. art. 10 van de statuten 
5. Vaststellen presentiegelden 
6. varia; 
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: 

15. Imog: buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013: 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 19 maart 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

16. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013: 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 26 maart 2013 om 18.00u. in de raadzaal van ons stadhuis en behandelt 
als enig agendapunt: 
1. Benoemen van de bestuurders 
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: 

17. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013: 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 26 maart 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

18. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: goedkeuren agenda 

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 vrijdag 22 maart 2013 om 19.15u. in Maelstede te Kuurne en behandelt volgende 
punten: 
1. De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering van de 

deelnemers 
2. Installatievergadering – statutaire benoemingen 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

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

19. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers 



Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart 2013 6 

 

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 22 maart 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

20. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 1 betrekking van luitenant-vrijwilliger en 
vaststellen bevorderingsvoorwaarden 

Op het vrijwilligerskader van de stedelijke brandweer staan 4 betrekkingen ingeschreven van officier-
vrijwilliger, in de graad van luitenant of onderluitenant. Momenteel zijn hiervan 3 betrekkingen ingevuld: 2 
in de graad van onderluitenant en 1 in de graad van luitenant. 
De bevorderingsvoorwaarden naar luitenant zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot 
vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en 
bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, zoals gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 14 december 2001 en Koninklijk Besluit van 8 april 2003: 

de kandidaten voor luitenant-vrijwilliger moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- houder zijn van het brevet van officier 
- houder zijn van het brevet van technicus-brandvoorkoming 
- een gunstig verslag gekregen hebben van de officier-dienstchef. 

Conform het vermelde K.B. kunnen de kandidaten bevorderd worden tot luitenant-vrijwilliger die 
- houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die tenminste drie jaar 

graadanciënniteit tellen 
- bij gebrek aan hierboven bedoelde kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de graad van 

onderluitenant en die minder dan drie jaar graadanciënniteit tellen. 
Er wordt voorgesteld 1 betrekking van luitenant vacant te verklaren en bij bevordering te bezetten. 
De officieren-vrijwilligers zullen bij dienstnota in kennis gesteld worden van de vacantverklaring, de te 
vervullen voorwaarden en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen. De kandidaturen 
moeten per brief gericht worden aan de burgemeester. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1 betrekking van luitenant-vrijwilliger bij het stedelijk 
brandweerkorps vacant te verklaren om bij bevordering in te vullen. 

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

21. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 8 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger 

en vaststellen bevorderingsproef met het aanleggen van een bevorderingsreserve 

Op het vrijwilligerskader van de stedelijke brandweer van Waregem staan 18 betrekkingen ingeschreven van 
korporaal, waarvan er momenteel 10 ingevuld zijn. 
In artikel 19 van het organiek reglement worden de voorwaarden voor toegang tot de bevorderingsgraden 
bepaald: 
“kan bevorderd worden tot korporaal: de brandweerman 
- in het bezit van het brevet van korporaal 
- met minstens 3 jaar dienstanciënniteit (stage inbegrepen) 
- die slaagt in een bekwaamheidsproef”. 
De functie van korporaal-vrijwilliger wordt als volgt omschreven: 
Plaats in de organisatie: de korporaal geeft concrete ondersteuning aan hiërarchische oversten en 
ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de officieren. Hij heeft een beperkte leidinggevende functie in 
de groep. 
Algemene functiebeschrijving: 
De korporaal dient de taken te kunnen vervullen eigen aan de functie van brandweerman, maar heeft 
daarnaast nog een aantal specifieke eigen taken: 
* taken eigen aan de graad van korporaal: 
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 is verantwoordelijk voor de medewerkers en voor de stipte uitvoering van de taken die onder 
zijn gezag uitgevoerd worden; 

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

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

 rapporteert aan zijn oversten; 

 is een tussenschakel in de uitvoering van de opdrachten; 

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

 neemt bij afwezigheid van de rechtstreekse oversten de functie van ploegchef over; 
Het profiel en competenties van de korporaal-vrijwilliger worden als volgt omschreven: 
Naast de kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de brandweerman worden voor de graad van korporaal 
een aantal specifieke competenties gevraagd: 
* kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de graad van korporaal: 

 bereidheid tot het volgen van opleiding; 

 leidinggevende kwaliteiten bezitten op dit niveau; 

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

 problemen kunnen analyseren en oplossen; 

 kunnen organiseren en plannen op beperkte schaal; 

 flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol; 

 sociale contactvaardigheid; 

 opnemen van verantwoordelijkheid; 

 beschikken over de nodige communicatievaardigheden; 

 nemen van initiatieven; 

 beschikken over een gemotiveerde en positieve werkhouding; 

 voldoende onderlegd om werk- en veiligheidsvoorschriften op te maken; 
De bevorderingsproef bestaat conform artikel 19 van het organiek reglement uit 3 delen: 

a. Theoretische proef (40 punten) 

 opmaken rapportering (10 punten) 

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

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

c. Interview (20 punten): hierin worden de beroepsgeschiktheid, de eventuele specialisaties en de 
motivatie van de kandidaten getest. 

De kandidaten dienen voor elk van de drie proeven minstens 50% van de punten te behalen en in totaal 60%. 
Onder de kandidaten die na de proeven bekwaam geacht worden, wordt achtereenvolgens voorrang gegeven 
aan: 

1. de kandidaat die houder is van het meeste aantal brevetten inzake brandweeropleiding, uitgereikt 
door een erkend opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten. De brevetten zijn: 

 brevet van crisissituatiebeheer 

 brevet van dienstchef 

 brevet van technicus brandvoorkoming 

 brevet van onderluitenant 

 brevet van adjudant 

 brevet van sergeant 

 brevet van korporaal 

 het getuigschrift van kandidaat-onderofficier dat werd uitgereikt door de erkende 
opleidingscentra of dat door de bevoegde overheid werd afgegeven op basis van een vóór 
31 december 1993 genomen beslissing. 

2. de kandidaat met de hoogste dienstanciënniteit. 
De examencommissie wordt conform artikel 19 van het organiek reglement voorgezeten door de officier-
dienstchef en bestaat uit: 

 minimum twee officieren van externe korpsen 

 een deskundige uit de psycho-sociale sector 

 een secretaris zonder stemrecht. 
Er wordt voorgesteld een bevorderingsreserve aan te leggen voor de functie van korporaal voor de 
maximumduur van 3 jaar. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 8 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger bij het stedelijk 
brandweerkorps vacant te verklaren, de bevorderingsproef vast te stellen met het aanleggen van een 
bevorderingsreserve voor deze functie. 

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

22. goedkeuren kapitaalverhoging Publi-T in Figga 

De financieringsvereniging Figga is op verzoek en voor rekening van gemeenten-deelnemers aandeelhouder 
van Publi-T, de holding die voor de gemeenten de participatie in Elia beheert.  Publi-T houdt een 
strategische participatie aan in Elia van 45,37%, dit omwille van het feit dat Elia een belangrijke positie 
inhoudt voor de energiebevoorrading in ons land, en men op die manier de Belgische en publieke verankering 
wil verzekeren. Figga is voor 6,26% aandeelhouder in Publi-T na de kapitaalsverhoging in 2010 die Figga 
volledig financierde met eigen middelen.  Toen werd ook aan de gemeenten-deelnemers een borgstelling 
gevraagd, maar niet aangewend. 
De Gemeentelijke Holding was voor 25% + 1 aandeel de belangrijkste vennoot van Publi-T, maar doordat de 
Gemeentelijke Holding in vereffening is gesteld komen deze aandelen ter beschikking van de 
gemeentebesturen via hun financieringsvereniging, voor stad Waregem is dit Figga.  De vergoeding die moet 
worden betaald  voor deze aandelen is gebaseerd op de boekwaarde, en niet op de marktwaarde, wat 
gunstig is voor de gemeenten.  Het te verwachten rendement is daarom ook vrij hoog (7%).  Ter illustratie, 
de laatste kapitaalsverhoging in 2010 aan marktwaarde gebeurde aan 413,29 euro per aandeel. 
Publi-T gaat nu over tot een kapitaalverhoging ten belope van de vergoeding van 77,11 miljoen euro (237 582 
aandelen à 324,58 euro/aandeel).  Hiervan wordt 6 446 807,96 euro aangeboden aan Figga (of 19 862 
aandelen.   
Doordat de financiering en het beheer van het Belgische transportnet o.a. voor elektriciteit tot de 
doelstellingen behoort van Figga, besliste de raad van bestuur de gemeenten voor te stellen in te schrijven 
op deze kapitaalsverhoging.  Indien niet alle aandelen zouden worden opgenomen door de andere 
aandeelhouders, dan worden deze aangeboden in een 2e ronde.  De raad van bestuur legt ook voor om in 
voorkomend geval maximaal in te tekenen op een 2de ronde. 
Figga vraagt voor deze operatie geen middelen op bij de gemeenten.  In principe zou gefinancierd worden 
met eigen middelen, en mocht men hiervoor lenen aan gunstige tarieven, dan wordt een borgstelling 
gevraagd aan de gemeenten. De opbrengsten van de kapitaalverhoging (rendement) komt volledig ten goede 
aan de gemeenten-deelnemers. 
Stad Waregem heeft op vandaag via Figga een participatie van afgerond 7,239% in Publi-T.  De voorgelegde 
kapitaalverhoging komt voor de stad op 466 660,20 euro, waarvoor ze wordt gevraagd borg te staan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd : 

- Goedkeuring te verlenen aan Figga om voor haar rekening in te tekenen op de voorgestelde 
kapitaalverhoging, ten bedrage voor stad Waregem van 466 660,20 euro in eerste rond en niet in 
haar naam in te tekenen in de tweede ronde 

- Goed te keuren dat de stad zich borg stelt voor haar aandeel in de kapitaaloperatie in de eerste 
ronde. 

 

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

23. vaststellen van de tarieven van de BOT en de VEW 

Vanaf 1 januari 2013 worden de tarieven van het BOT/VEW (bijdrage op transport en vergoeding op de eigen 
waterwinning) vastgesteld, dit zal gebeuren in een nieuw contract met de Watergroep (Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening ): 
De BOT en de VEW worden vanaf het boekjaar 2013 als volgt vastgesteld: 
1. van 0 tot 6 000 m3: gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) * toegelaten 
verhogingscoëfficiënt 
2. van 6001 tot 60 000 m3: gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) * toegelaten 
verhogingscoëfficiënt * 0.5 
3. boven de 60 000 m3: gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) * toegelaten 
verhogingscoëfficiënt * 0.05  
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De bijdrage (BOT) wordt aangerekend aan de verbruikers op drinkwateraansluitingen. De vergoeding (VEW) 
wordt aangerekend aan de eigen waterwinners. De BOT is onderworpen aan het BTW – tarief van 6%. De VEW 
is onderworpen aan het BTW – tarief van 21%. 
Abonnees en eigen waterwinners kunnen een vrijstelling bekomen van de BOT respectievelijk de VEW om 
economische, ecologische en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover zij voldoen aan de 
voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het bovengemeentelijk niveau in 
overeenstemming met artikel 16quinquies juncto 16 ter §3 van het Decreet. 
Er zal driemaandelijks een transportfactuur gestuurd worden naar de VMW na voorafgaandelijke ruggespraak 
tussen de stad Waregem en de boekhouding van de provinciale directie West Vlaanderen. De gefactureerde 
bedragen, min de administratieve kosten, zullen zo afgerekend worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze tarieven goed te keuren. 

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

24. goedkeuren leegstandsreglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als 
leegstaand en/of onafgewerkt 

Overeenkomstig artikel 2.2.6 van het Decreet Grond- en pandenbeleid is elke gemeente gehouden tot 
opmaak en bijhouden van een register van leegstaande gebouwen en woningen, hierna het leegstandsregister 
genoemd. Dit leegstandsregister bestaat uit twee afzonderlijke inventarissen nl. een inventaris „leegstaande 
gebouwen‟ en een inventaris „leegstaande woningen‟. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 stelt de nadere regels vast betreffende het 
leegstandsregister. 
Overeenkomstig artikel 3 van dit besluit dient de leegstand van een gebouw of woning aan de hand van 
objectieve indicaties te worden vastgelegd. Deze indicaties dienen te worden opgenomen in een 
gemeentelijk reglement. 
Gelet op het voorstel van leegstandsreglement: 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het leegstandsreglement goed te keuren. 

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

25. vaststellen belastingreglement op gebouwen en woningen die worden beschouwd als 
leegstaand en/of onafgewerkt 

In aansluiting op het stedelijk reglement rond de opname in het leegstandsregister van leegstaande 
gebouwen en woningen, ligt het in de bedoeling van de stad om belasting op langdurige leegstand te heffen. 
Staan panden langer dan een jaar op het leegstandsregister, dan zullen zij worden belast, met een verhoging 
van de belasting jaar na jaar voor panden die niet uit het leegstandsregister worden geschrapt. 
Het reglement voorziet wel in een aantal uitzonderingen.  Eigenaars van panden of panden die binnen deze 
uitzonderingen vallen worden (in de meeste gevallen beperkt in tijd) vrijgesteld van belasting. 
De bedoeling van het bestuur is de leegstand aan te pakken.  Langdurige leegstand is niet gewenst omdat ze 
tot verloedering en verkrotting kan leiden.  Leegstand doet tevens de koop- en huurprijzen van woningen en 
gebouwen stijgen omdat ze het aanbod verkleint.  Het ligt in de bedoeling om de gelden uit deze belasting 
aan te wenden om de kwaliteit van de woningen binnen het grondgebied van Waregem te verbeteren.   
Het volledige reglement wordt op het intranet geplaatst. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit belastingreglement goed te keuren. 

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

26. onroerende goederen: goedkeuren aankoop 3 perceeltjes grond nabij de Elfde Julilaan  

De eigenaars van de onroerende goederen gelegen aan de Elfde Julilaan 12 – 14 en 16 zijn bereid om een 
deel van hun eigendom, te verkopen. Deze gronden sluiten aan bij onze eigendom gelegen Kerkdreef – 
Koning Albertstraat. 
Het betreft de loten A, B en C zoals vermeld op het metingsplan van 11 juli 2012 van Patrick Delesie. 
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Kadastrale gegevens en eigendomsstructuur: 

 Kadastrale gegevens Eigenaar Oppervlakte 

 Waregem, 4de afdeling, 
sectie A 

  

LOT A Deel 297 G2 xxx 281,7 m2 

LOT B Deel 297 F2 xxx 282,5 m2 

LOT C Deel 297 E2 xxx 234,8 m2 

De gronden worden aangekocht onder de volgende voorwaarden: 
- 72,50 €/m2 (totale oppervlakte 799 m2  = 57927,50 euro) 
- Aankoop van de gronden onder huidige toestand 
- Aanleg groen op kosten van stadsbestuur 
- Aanleg omheining en poort (1,50 m) op kosten van stadsbestuur 
- Eeuwigdurend recht van doorgang van 1,50 m per perceel 
- Stadsbestuur zal geen verdere onteigeningsprocedure voeren voor overig deel van de gronden 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de uitbreiding van het 
aanpalende sportcomplex. 
Visum financieel beheerder: gunstig, nummer 2013/019 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van de 3 perceeltjes grond gelegen nabij de Elfde 
Julilaan goed te keuren tegen de vermelde prijzen en tegen de voorwaarden zoals beschreven in de 
ontwerpakte. 

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

27. onroerende goederen: verzaken aan het recht van voorkoop voor de onroerende goederen 
gelegen aan de Lindestraat 87 en +87 

Het notariskantoor Bernard Denys biedt het recht van voorkoop aan voor de onroerende goederen gelegen 
Lindestraat 87 en +87, kadastraal gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 15M 2 en 15L 2, en met een 
oppervlakte van 2 277 m2. 
Deze gronden zijn eigendom van xxx. 
Het stadsbestuur beschikt nog over een recht van voorkoop voor deze gronden, krachtens akte van 
3 december 1999. 
Het stadsbestuur heeft geen nieuwe bestemming voor deze gronden, rekening houdend met de configuratie 
en ligging hiervan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de onroerende 
goederen gelegen aan de Lindestraat 87 en +87 te 8790 Waregem. 

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

28. onroerende goederen: bekrachtigen hoger bod openbare verkoop woning Toekomststraat 2 

In zitting van de Gemeenteraad van 4 december 2012 werd het mandaat verleend aan het College van 
Burgemeester en Schepenen om een recht van hoger bod uit te brengen op de openbare verkoop van de 
woning Toekomststraat 2. 
Op 5 december 2012 bracht de stad een schriftelijk hoger bod uit, zijnde 4 200 € (= 1/10e van het laatste 
bod). 
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 januari 2013 werd schepen Rik Soens 
aangesteld als afgevaardigde voor de stad. 
Conform de wettelijke voorschriften organiseerde notaris Strobbe een tweede zitdag op 7 februari 2013. 
Op deze tweede zitdag werd het hoger bod van de stad aanvaard als hoogste bod, en werd er geen hogere 
biedingen ontvangen. 
Het aankoopbedrag bedraagt bijgevolg 46 200 € (zijnde 42 000 € + 4 200 €). 
Bij een openbare verkoop bedraagt het kostenpercentage 24% op de koopsom. 
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Doch gelet op het feit dat de aankoop geschiedt door een openbaar bestuur met als een doelstelling 
algemeen nut, is er vrijstelling voor de registratierechten. De kosten voor de stad bedragen bijgevolg (24% - 
10%=) 14% of 6 468,00 €. 
De totale aankoopprijs bedraagt bijgevolg 46 200 € + 6 468 € = 52 668,00 €. 
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 februari 2013 werd het hoger bod en de 
aankoop van de woning Toekomststraat 2 bevestigd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het hoger bod en de aankoop van de woning Toekomststraat 2 te 
bekrachtigen. 

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

29. goedkeuren diverse opdrachten leveren van materiaal en werktuigen voor de Groendienst + 
vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld volgend materiaal en volgende werktuigen voor de Groendienst aan te kopen: 

Omschrijving Motivering Raming bedrag 
inclusief btw 

Artikel 

1 minigraafmachine vervanging van versleten 
machine (Bobcat X320, 
bouwjaar 1997) 

€ 30 000,00 421/744-51 

3 bosmaaiers met benzinemotor vervanging versleten maaiers € 1 800,00 

2 zware bosmaaiers met benzinemotor 
en staalborstel 

voor onkruidverdelging zonder 
sproeistoffen (vooral bij 
boordstenen) 

€ 3 000,00 

2 kleine onkruidbranders voor onkruidverdelging zonder 
sproeistoffen 

€ 1 300,00 

2 heggenscharen met benzinemotor vervanging versleten 
heggenscharen 

€ 1 200,00 

1 kettingzaag met benzinemotor en 
zaagblad 30-35 cm 

vervanging versleten zaag € 700,00 

1 grondfrees met benzinemotor vervanging oude grondfrees € 2 000,00 

3 bladblazers met benzinemotor en 
draagharnas voor rug 

vervanging versleten toestellen € 3 000,00 

2 zelftrekkende grasmaaiers met  
benzinemotor 

vervanging versleten toestellen € 4 000,00 

1 draadkooi die op alle lichte 
vrachtwagens geplaatst kan worden 

om bladeren van de 
opzuigmachine in te blazen 

€ 3 000,00 

Totaal materiaal en werktuigen Groendienst € 50 000,00  

Wijze van gunnen 
Voor deze aankopen worden diverse onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking 
gevoerd, afhankelijk van het soort werktuigen of materiaal (artikel 17 § 2 1° a van de wet van 24 december 
1993, totaal bedrag lager dan 67 000,00 euro exclusief btw of 81 070,00 euro inclusief btw). 
Krediet 
In het budget 2013 is het nodige krediet ingeschreven op het artikel 421/744-51. 
Overname oude minigraafmachine 
Aan de leverancier van de nieuwe minigraafmachine zal gevraagd worden de oude minigraafmachine met 
volgende kenmerken over te nemen: 

Omschrijving Merk en type Bouwjaar Aantal werkuren op 1 februari 
2013 

Artikel 

1 minigraafmachine Bobcat X320 1997 1780 421/774-51 

In de eerstkomende budgetwijziging wordt een ontvangstkrediet ingeschreven op het artikel 764/774-51. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de diverse opdrachten voor de levering van materiaal en 
werktuigen voor de Groendienst goed te keuren, de wijze van gunnen vast te stellen en de overname 
van de oude minigraafmachine goed te keuren. 
 

Uitslag van de stemming: 



Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart 2013 12 

 

- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

30. leveren en plaatsen afsluitingen op diverse plaatsen: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze 
van gunnen 

Op diverse plaatsen (eigendom stad Waregem) worden afsluitingen voorzien: 
 afsluiting rond nieuw aan te leggen park St Eloois-Vijve 

De gemeenteraad van 7 februari 2012 keurde het ontwerp goed om de grond gelegen tussen de 
woningen Schoendalestraat 3 en  7 in te richten als park. 
In de bestaande muur kant Koekoekstraat is een opening te maken . Om de inkijk naar de woningen 
pastorij en nr 7 te verminderen wordt de bestaande afsluiting kant pastorij verhoogd en de 
bestaande afsluiting op de perceelsgrens met de woning Schoendalestraat 7 en de afsluiting op de 
perceelsgrens tot de woning Koekoekstraat 2 is op te breken en te vernieuwen. 
- opbraak bestaande houten afsluiting 
- plaatsen betonplaat, maasdraad en palen (2.00m hoogte)inclusief bovenbuis +begin- en 

eindpalen 
- hoekpalen 
- plaatsen ondoorzichtige doek (2.00m hoogte) 
- plaatsen ericamatten (te betalen door aangelanden) 
VH lm 91 
raming: 10.030,00 euro, btw exclusief te verhogen met 21% btw medecontractant 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 766/725-60 213130 2013/ € 0,00 

Voorstel om te verschuiven in eerstvolgende interne kredietverschuiving van 
„park Casier beheerplan‟ 

€ 13 500,00 

 
 afsluiting rond groenzone (eigendom stad Waregem) palend aan verkaveling Rijselberg en 

jeugdvereniging Beveren-Leie 
- plaatsen betonplaat, maasdraad en palen (1.80m hoogte) inclusief bovenbuis+begin-en eindpalen 
- hoekpalen 
- plaatsen ondoorzichtige doek (1.80m hoogte) 
VH 56 lm 
Raming:4.122 euro, btw exclusief te verhogen met 21% medecontractant 
 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 761/725-60 213133 2013/ € 0,00 

Voorstel om te verschuiven in eerstvolgende interne kredietverschuiving van 
„r. ontwerpen en aanleg/aanpassing speelpleinen‟ 

€ 5 500,00 

 
 Vervangen kapotte afsluiting langs voetwegel Koekoekstraat aan chirolokaal St Eloois-Vijve 

- Opbraak bestaande afsluiting 
- Plaatsen betonplaat, maasdraad en palen (2.00m hoogte) inclusief bovenbuis begin- en eindpalen 
- Plaatsen ondoorzichtige doek (2.00m hoogte) 
VH 80 lm 
Raming:6.720 euro, btw exclusief te verhogen met 21% btw medecontractant 
 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 761/725-60 213133 2013/ € 0,00 

Voorstel om te verschuiven in eerstvolgende interne kredietverschuiving van 
„r. ontwerpen en aanleg/aanpassing speelpleinen‟ 

€ 9 000,00 

 
 Afsluiting aan OC SH Desselgem 

- Opbraak bestaande afsluiting+palen 
- Plaatsen betonplaat,maasdraad en palen (2.00m hoogte) inclusief  bovenbuis+begin- en 

eindpalen 
- hoekpalen 
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VH 258 lm 
raming:14.815 euro, btw exclusief te verhogen met 21% btw medecontractant 
 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 762/725-60 213134 2013/ € 0,00 

2013 764/725-60 213135 2013/ € 0,00 

Voorstel om te verschuiven in eerstvolgende interne kredietverschuiving van 
„r. OC's - algemene onderhouds- en herstellingswerken‟ 

€ 6 534,00 

Voorstel om te verschuiven in eerstvolgende interne kredietverschuiving van 
„r. sport - algemene onderhouds- en herstellingswerken‟ 

€ 13 266,00 

 
 Vervangen bestaande afsluiting langs wijwaterputwegel aan voetbalterrein 2, Desselgem 

- - opbraak bestaande afsluiting+inclusief 17 extra betonpalen 
- Plaatsen betonplaat, maasdraad en palen (1.80 m hoogte)inclusief bovenbuis+begin-en eindpalen 
VH 78 lm 
Raming: 4.602,00 euro, exclusief btw te verhogen met 21% btw medecontractant 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 764/725-60 213135 2013/ € 0,00 

Voorstel om te verschuiven in eerstvolgende interne kredietverschuiving van 
„r. sport - algemene onderhouds- en herstellingswerken‟ 

€ 6 200,00 

 
Totale raming:40.289,00euro, btw exclusief te verhogen met 21%  
Voorstel wijze van gunnen:onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren. 

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

31. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 
snelheidsbeperking in de Deerlijkseweg en Vichtseweg 

Het stadsbestuur heeft enkele jaren geleden een aanvraag ingediend bij het provinciebestuur om een 
verkeersveiliger fietsinfrastructuur aan te leggen in de Deerlijkseweg. De Deerlijkseweg behoort tot het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het studiebureau Demey heeft in opdracht van de provincie een 
projectnota opgemaakt. De projectnota is goedgekeurd op de gemeentelijke begeleidingscommissie van 30 
maart 2010 en de provinciale auditcommissie van 10 mei 2010.  In de projectnota is de uitbreiding van de 
zone met een snelheidsbeperking van 50 km/u voorgesteld. De snelheidbeperking van 50 km/u zou in de 
Vichtseweg en Deerlijkseweg 100 meter voor het kruispunt met de Deerlijkseweg aanvangen. Dit is om 
ongevallen op het kruispunt te voorkomen. Deze maatregelen wordt ter kennis gebracht aan de 
weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden C43 “50”. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een snelheidbeperking in de Deerlijkseweg en Vichtseweg. 
 

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

32. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een laad- en 
loszone in de Oscar Verschuerestraat 

In de omgeving van het kruispunt Olmstraat-Stationsstraat- Oscar Verschuerestraat zijn er geen specifieke 
mogelijkheden om te laden en te lossen. Door de hoge parkeerdruk in de omgeving leidt dit tot foutparkeren 
op de voetpaden of tot verkeersbelemmeringen op de rijweg. Ook voor het afzetten en ophalen van 
bejaarden in het rust- en verzorgingstehuis op het einde van de Oscar Verschuerestraat zijn er problemen 
door de hoge parkeerdruk. De verkeerscel heeft op 20 november 2012 voorgesteld om de laatste 2 
parkeerplaatsen in de Oscar Verschuerestraat, juist voor het kruispunt met de Olmstraat, om te vormen tot 
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een laad- en loszone. Het schepencollege heeft dit voorstel op 29 november 2012 goedgekeurd. Deze 
maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het E1-bord met onderbord 
type Xc “8m” 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een laad- en loszone in de Oscar Verschuerestraat. 

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

33. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerplaats 

voor personen met een handicap in de Oscar Verschuerestraat 

Bij de heraanleg van de Oscar Verschuerestraat zijn de parkeermogelijkheden in de straat bekeken. Er zijn 
bijkomende openbare parkeerplaatsen gecreëerd door een parkeerstrook langs de andere kant van de straat 
te markeren. Dit biedt mogelijkheden om 1 parkeerplaats voor personen met een handicap te voorzien. De 
verkeerscel heeft op 20 november 2012 voorgesteld om de eerste parkeerplaats voorbij het kruispunt met de 
Molenstraat voor te behouden voor personen met een handicap. Deze parkeerplaats is de meest 
toegankelijke. Het schepencollege heeft dit voorstel op 29 november 2012 goedgekeurd. Deze maatregel 
wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord E9a met het symbool 
van het onderbord VIId. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Oscar Verschuerestraat. 
 

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

34. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van 6 parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap op parking stadion B in de Zuiderlaan 

Het stadsbestuur heeft een vraag ontvangen om extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te 
voorzien op parking Stadion B. Momenteel zijn er 6 voorbehouden plaatsen op deze parking aan de 
voetgangersoversteek in de Zuiderlaan. Door het stijgend aantal evenementen in Waregem Expo is er vraag 
naar voorbehouden plaatsen in de buurt van de ingang. Het schepencollege heeft op 29 november 2012 het 
advies van de verkeerscel van 20 november 2012 gevolgd om 6 parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap voor te behouden in de buurt van de ingang van Waregem Expo. Deze maatregel wordt ter kennis 
gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden E9a met het symbool van het 
onderbord VIId. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van 6 parkeerplaatsen voor personen met een handicap op 
parking Stadion B in de Zuiderlaan. 
 

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

35. aanvullend verkeersreglement wegverkeer periodiek karakter: invoeren van een speelstraat in 
de Milleniumstraat 

De aanvraag van Marc De Kaestecker, Milleniumstraat 29, voldoet aan de voorwaarden van het reglement 
speelstraten dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad dd. 7 september 2010. Men wil een speelstraat 
organiseren in de paasvakantie van 1 tot en met 5 april en in de zomervakantie van 1 tot en met 5 juli 2013. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden C3 
met onderbord “speelstraat”. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer periodiek karakter: invoeren van een speelstraat in de Milleniumstraat. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

36. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: parkeren uitsluitend voor 

personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen in de Industrielaan 

In de Industrielaan is er voor het bedrijf Cras een gelijkgrondse berm. De laatste tijd parkeren er meer 
vrachtwagens op deze berm. Deze vrachtwagens belemmeren het zicht op het aankomende verkeer voor de 
voertuigen die het bedrijf Cras verlaten. De verkeerscel heeft op 16 oktober 2012 voorgesteld om enkel 
personenwagens op deze berm te laten parkeren tussen de 2 inritten van het bedrijf Cras. Het 
schepencollege heeft dit voorstel op 25 oktober 2012 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis 
gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden E9b met onderborden type X. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: parkeren uitsluitend voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en 
minibussen in de Industrielaan voor nr 5. 

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

37. ruimen slikmonden voor de jaren 2013-2014-2015: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze 
van gunnen 

Door de dienst, waterlopen,verkeer werd een ontwerp opgemaakt voor het ruimen van slikmonden.  
De reinigingsbeurten gebeuren in gemeen overleg met de dienst wegen-waterlopen en dit ongeveer in mei, 
september en december. 
Het aantal straatkolken wordt geraamd op 13.900 stuks à 2.90 euro, exclusief btw/slikmond/beurt. 
Totaal:€ 40.310 te verhogen met 21% btw (=8.465.10) te voldoen door medecontractant. 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde bedrag wordt de openbare aanbesteding als 
aangewezen procedure voorgesteld met mogelijkheid tot verlenging via onderhandelingsprocedure voor 2 
maal 1 jaar. 
 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 877/140-06 Nvt 2013/1826 € 142 000,00 

 
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: 

38. rioolrenovatie op diverse plaatsen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Er werd overgegaan tot het uitvoeren van een camera-inspectie na vaststelling van verzakkingen op volgende 
plaatsen: 

-  Nachtegaallaan (vanaf Brouwerijstraat tot Wortegemseweg) VH 250 lm 
- Oblatenstraat/Kerkplein Nieuwenhove VH 70 lm 
- Emiel Clausstraat thv firma Vanthuyne VH 55lm 

Uit dit onderzoek blijkt het noodzakelijk om de riolering op die plaatsen te  renoveren (relining). 
VH lm relining:375 lm 
Raming: 144.130 euro, btw exclusief, te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding. 
Kredieten: 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 877/732-60 213118 2013/ € 0,00 
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Te verschuiven/te voorzien in BW 1 € 192 000,00 

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

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

39. herstel verzakte inspectieputten: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Herstel van verzakte inspectieputten op diverse plaatsen: 
- Steenovenstraat (1 stuk) 
- Industrielaan (2 stuks) 
- Courtensstraat (1 stuk) 
- Nachtegaallaan (1stuk) 
Raming: € 33.530 exclusief btw te verhogen met 21% btw medecontractant 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure 
 

Budget Artikel Individueel 
nr. 

Aanwending Bedrag 

2013 421/731-60 213023 2013/1827 € 45 000,00 

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

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

40. veiligheidscoördinatie kleine werken, ontwerp en verwezenlijking, dienstjaar 2013/2014: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De afdeling „Wegen, waterlopen en Verkeer‟ en „Gebouwen‟ krijgen regelmatig type werken op hun 
programma die men kan catalogiseren onder „kleine werken‟ waartoe wel een veiligheidscoördinator 
ontwerp én uitvoering dient aangesteld te worden.  Het voorstel zou zijn om niet telkens weer een nieuwe 
aanstelling te doen per werk maar dat de beide afdelingen één veiligheidscoördinator kunnen aanspreken. 
De taakinhoud omvat: 
veiligheidscoördinatie conform de bepalingen van art.18 van de Wet op het Welzijn van 04.08.1996 en art.11 
van het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (gedeelte ontwerp) 
veiligheidscoördinatie conform de bepalingen van art.22 van de Wet op het Welzijn van 04.08.1996 en art. 
22 van het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (gedeelte verwezenlijking) 
Raming veiligheidscoördinator ontwerp én verwezenlijking 

Opleverings- 
bedrag tot … 

euro exclusief 
btw 

vermoedelijk aantal 
opdrachten 

ereloon %  Vast ereloon in 
euro / % ereloon 

bedrag 

25.000 9 Vast ereloon per project 500,00 4.500,00 

75.000 7 1,25 937,50 6.562,50 

125.000 3 1,00 1.250,00 3.750,00 

200.000 3 0,75 1.500,00 4.500,00 

250.000 4 0,65 1.625,00 6.500,00 

300.000 3 0,55 1.650,00 4.950,00 

350.000 2 0,50 1.750,00 3.500,00 

  totaal  34.262,50 

  btw  7.195,13 

  algemeen totaal 41.457,63 

Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Kredieten voorzien per werk waarvoor een veiligheidscoördinator noodzakelijk is. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp veiligheidscoördinatie kleine werken (ontwerp én 
verwezenlijking) dienstjaar 2013/2014  goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

41. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten 
betreffende de ontwerpstudie voor het herinrichten van de R35 te Waregem tussen kmp. 2,750 
en kmp. 3,320 en de herinrichting van de schoolomgeving 

Op 1 maart 2013 treedt het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels betreffende 
de organisatorische omkadering, financiering en de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid in werking. 
Voor de uitvoering van infrastructuurwerken wordt er gewerkt met samenwerkingsovereenkomsten tussen de 
gemeente en het Vlaams Gewest. In deze samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd voor 
de ontwerpstudie van de Westerlaan en Noorderlaan. In dit geval is dit een samenvatting van de afspraken in 
het kader van de Module 10 Westerlaan, goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 maart 2006 en in het kader 
van de Module 3 Noorderlaan, goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 februari 2008, en module 4 
Noorderlaan, goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 december 2008. 

 Het stadsbestuur treedt op als aanbestedende overheid. 

 Het stadsbestuur préfinanciert de studieopdracht. 

 De veiligheidscoördinatie-ontwerp zit in de studieopdracht vervat. 

 Het Vlaamse Gewest zal instaan voor het opstellen van het technisch verslag en de 
conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. 

 Het Vlaamse Gewest zal optreden als aanbestedende overheid voor de veiligheidscoördinator 
verwezenlijking. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde 
opdrachten van diensten betreffende de ontwerpstudie voor het herinrichten van de R35 te Waregem 
tussen kmp. 2,750 en kmp. 3,320 en de herinrichting van de schoolomgeving goed te keuren. 
 

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

42. goedkeuren wegentracé ter hoogte van Nokerseweg 

Op 19.12.2012  heeft Vanhauwere Marc, Langendamdreef 27, 9880 Aalter een verkaveling ingediend voor het 
verkavelen van grond in 4 kavels voor open bebouwing Het perceel is gelegen te 8790 Waregem, 
Nokerseweg; bekend ten kadaster onder sectie A 707 d2, 709h, 712m; 
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur. 
Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het woongebied met landelijk karakter van het gewestplan Kortrijk 
en is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 14.01.2013 tot en met 12.02.2013. Er werd 
één bezwaarschrift ingediend. Door de bezwaarindiener worden opmerkingen gemaakt i.v.m.: 

 de diepte van de bouwstrook + wijziging van bestemming; 

 wateroverlast; 

 inbreuk op de privacy; 

 woekerprijzen voor bouwgrond. 
Er zijn geen argumenten aangebracht tegen het wegentracé, waarover de gemeenteraad dient te beslissen. 
De verdere evaluatie van het bezwaarschrift dient te gebeuren door het Schepencollege bij de behandeling 
van de verkavelingsaanvraag. 
Volgende elementen kunnen echter reeds meegegeven worden: 

 Het woongebied met landelijk karakter heeft hier echter een bredere strook dan de normale 50m 
diepe strook voor lintbebouwing.  De achtergrond kan via een nieuw aan te leggen pijpekop 
ontsloten en bebouwd worden. Woongebieden met landelijk karakter  zijn in hoofdzaak bestemd 
voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven. Zowel bewoning als landbouw 
zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied. Het perceel is tevens gelegen binnen de 
afbakeningsgrens van het kleinstedelijk gebied Waregem. Het optimaliseren van de vrijliggende 
bouwgronden dient aangemoedigd te worden om te vermijden dat in de toekomst open ruimte 
gebieden moeten omgevormd worden tot woonzones. 
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 Het gebied is volgens de watertoetskaarten niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een 
overstromingsgebied, zodat nieuwe bebouwing hier geen ruimte in te overstromen gebied inneemt, 
of overstromingsrisico op aanpalende kan afwentelen. Enkel wordt door de toename van de verharde 
oppervlakte van de nieuwe woningen de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk 
beperkt. Dit moet gecompenseerd worden door de plaatsing van hemelwaterputten bij de nieuw te 
bouwen woningen, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. Er worden geen ongebruikelijke ondergrondse constructies 
toegelaten, zodat de grondwaterstroming niet wordt geschaad. De bij het bezwaarschrift gevoegde 
foto‟s zijn onduidelijk, lijken niet op de betreffende gronden te slaan en zijn in tegenspraak met het 
fotomateriaal gevoegd bij de aanvraag en met de eigen vaststellingen van stad Waregem. Gelet op 
voorgaande overwegingen dient in alle redelijkheid geoordeeld te worden dat de aanvraag geen 
schadelijk effect zal veroorzaken aan het watersysteem. 

 Het Schepencollege kan een aantal stedenbouwkundige beperkingen opleggen om de privacy van de 
omwonenden te vrijwaren. Zo wordt in de vergunning de bouwhoogte van de nieuwbouw woningen 
beperkt tot 1  bouwlaag met zadeldak waarbij de maximale hoogte voor de kroonlijst en nok 
vastgelegd worden. 

 Het argument van de bezwaarindiener inzake de woekerprijzen dient niet onderzocht te worden. Dit 
is geen stedenbouwkundig probleem, maar eerder een economisch marktprobleem. 

De verkeerscel heeft het ontwerp van project positief geadviseerd met volgende bemerkingen: 

 Parkeren op de rijweg kan niet toegelaten worden gezien de rijweg slechts een breedte heeft van 
4m 

 Er is een beperkte zichtbaarheid bij uitrit van de verkaveling op de Nokerseweg 
Er worden in de pijpekop 2 parkeerplaatsen voorzien. 
Tussen de nieuwe rooilijn van de Nokerseweg en de de wegverharding van de Nokerseweg is er een afstand 
van 5m die als gelijkgrondse berm is ingericht. 
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: 

43. benoemen vertegenwoordigers PWA 

In de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd het stappenplan en het systeem imperiali goedgekeurd met 
betrekking tot het samenstellen van raden van beheer van stedelijke vzw‟s en beheersorgaan stedelijke 
openbare bibliotheek. Op basis van deze beslissingen werd een brief opgemaakt. In de week na de vorige 
gemeenteraad kregen de fracties een schrijven waarin de kandidaturen werden opgevraagd tegen uiterlijk 20 
februari. Rekening houdend met de kandidaturen die op 20 februari 2013 binnen waren, worden de 6 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering van PWA Waregem vzw benoemd. 
 

- 6 vertegenwoordigers van de fracties in de algemene vergadering van PWA Waregem: 

Fractie Naam Adres Gemeente 

CD&V Veronique Amez Hoevelaan 56 8793 Waregem 

CD&V Kristof Chanterie Kruishoutemseweg 203 8790 Waregem 

CD&V José Deschamps Grasdreef 91 8790 Waregem 

CD&V Jules Godefroid Wortegemseweg 34 8790 Waregem 

CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat 86 8792 Waregem 

NV-A Nancy Vandenabeele Gentseweg 511 8793 Waregem 

 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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44. vaststellen nieuwe straatnaam: definitief goedkeuren 

In de gemeenteraad van 6 november 2012 werd  volgende straatnaam principieel goedgekeurd: Eksterstraat 
voor de nieuwe verkaveling in de Spechtenstraat te Sint-Eloois-Vijve. 
Gedurende het openbaar onderzoek van 15 januari 2013 tot 14 februari 2013 werden er geen bezwaren 
ingediend.  
De Cultuurraad bracht in de bestuursvergadering van 26 november 2012 gunstig advies uit omtrent deze 
nieuwe straatnaam. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: vaststellen nieuwe straatnaam (Eksterstraat) : definitief 
goedkeuren. 

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

45. goedkeuren opdracht leveren van een zitmaaier voor de sportdienst + vaststellen wijze van 

gunnen 

Voorstel 
Voor het maaien van de 26 voetbalterreinen in Waregem en de deelgemeenten beschikt de Sportdienst over 
2 zitmaaiers: een Toro GM 4500D 4WD (bouwjaar 2005) en een Vandy Jan 2100 (bouwjaar 2008). Bij uitval 
van één van deze zitmaaiers kan ook nog een tractor met frontmaaier ingezet worden. 
De oudste zitmaaier (Toro GM 4500D 4WD) heeft momenteel 4539 werkuren op de teller staan en is aan 
vervanging toe. De herstellingskosten lopen immers te hoog op. De motor zou eigenlijk vervangen moeten 
worden. Het plaatsen van een nieuwe motor kost ongeveer 15 000,00 euro en is niet meer verantwoord. 
Daarom wordt voorgesteld een nieuwe zitmaaier aan te kopen. 
De nieuwe zitmaaier zou gebruikt worden voor het maaien van de terreinen in Waregem en Sint-Eloois-Vijve 
en gestald worden in het depot op het stadion. De Vandy Jan 2100 staat in Beveren-Leie gestald en wordt 
gebruikt voor het maaien van de terreinen in Beveren-Leie en Desselgem. 
Er wordt voorgesteld een zitmaaier met muchingsysteem aan te kopen. Met dit systeem wordt het 
afgemaaide gras versnipperd. De kleine grasdeeltjes worden dan tussen het gras geblazen. Daar verteren ze 
en leveren ze voedingstoffen aan het gras. Aangezien het afgemaaide gras niet weggevoerd moet worden, 
levert dit een aanzienlijke tijdwinst op. 
Bestek 
Als bijlage vindt u het bestek voor de zitmaaier met de selectie- en gunningscriteria. Het besteknummer is 
2013.764/744-51.1. 
Wijze van gunnen 
Voor de aankoop van deze zitmaaier wordt gekozen voor de algemene offerteaanvraag als wijze van gunnen 
(artikel 13 tot 16 van de wet van 24 december 1993). Indien bij deze offerteaanvraag enkel onregelmatige 
offerten ingediend worden of enkel onaanvaardbare prijzen voorgesteld worden (artikel 17 § 2 1° d van de 
wet van 24 december 1993) of geen enkele offerte ingediend wordt (artikel 17 § 2 1° e van de wet van 24 
december 1993), kan er gebruik gemaakt worden van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze werkwijze, zodat in 
voorkomend geval van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebruik gemaakt 
kan worden zonder, dat het dossier opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd moet worden. 
Publicatie 
Deze opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. 
Raming en krediet 
Het bedrag voor de aankoop van deze zitmaaier wordt geraamd op 105 000,00 euro inclusief btw. In de 
eerstkomende budgetwijziging wordt het nodige krediet ingeschreven op het artikel 764/744-51 van het 
budget 2013. 
Overname oude zitmaaier 
Aan de leverancier van de nieuwe zitmaaier zal gevraagd worden de oude zitmaaier met volgende 
kenmerken over te nemen: 

Omschrijving Merk en type Bouwjaar Aantal werkuren op 1 februari 2013 Artikel 

1 zitmaaier Toro GM 4500D 4WD 
met muchingsysteem 

2005 4539 764/774-51 

In de eerstkomende budgetwijziging wordt een ontvangstkrediet ingeschreven op het artikel 764/774-51. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering een zitmaaier voor de Sportdienst 
en het bestek met de selectie- en gunningscriteria goed te keuren, de wijze van gunnen vast te stellen 
en de overname van de oude zitmaaier goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

46. interlokale vereniging burensportdienst: goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2012 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de Interlokale 
vereniging burensportdienst goed te keuren. Op 3 april 2007 keurde de gemeenteraad de toetreding van 
Waregem aan de interlokale vereniging burensportdienst goed. Inmiddels heeft deze samenwerking haar nut 
bewezen. 
Conform de statuten moeten zowel de jaarrekening als het jaarverslag van het voorbije jaar worden 
goedgekeurd.

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

47. interlokale vereniging burensportdienst: goedkeuren verlengen van de overeenkomst 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om opnieuw een interlokale vereniging burensportdienst op te richten 
voor 6 jaar. Op 26 maart 2007 werd de eerste intergemeentelijke vereniging burensportdienst voor 6 jaar 
opgericht. De interlokale vereniging heeft als doelstelling het sportbeleid in de ruime zin van het woord van 
de deelnemende gemeentes af te stemmen en te stimuleren. 
De specifieke doelstellingen, zijn de volgende :  
- Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen van sport en de 

sportfunctionarissen waarop – ook over concrete zaken die hun belang hebben voor het gemeentelijk 
sportbeleid – ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld. 

- Een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten aanwezige sportinfrastructuur 
nastreven. 

- Aansluitend aan het voorgaande punt, aanbieden aan de bevolking van een gemeente-overschrijdend 
activiteitenpakket zonder bijkomende financiële lasten voor de gemeente. 

- Organisatie van bijscholingsdagen en opleidingen voor lesgevers, medewerkers sportdiensten en 
sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met de sport en het 
sportbeleid. 

- Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in verband met voormelde 
algemene en concrete doelstellingen 

De participerende gemeentes moeten geen financiële inbreng doen 

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

48. benoemen effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger in beheerscomité burensportdienst 
en twee ambtenaren in de adviesraad 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden voor de interlokale vereniging 
burensportdienst.  
Gezien de interlokale vereniging burensportdienst valt onder het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, moeten de vertegenwoordigers aangesteld worden in de gemeenteraad. 
De stad moet 2 schepenen aanduiden (1 effectief en 1 plaatsvervanger) voor het beheerscomité: Schepen 
van sport Chantal Coussement als effectief lid en Schepen van lokale economie Kristof Chanterie als 
plaatsvervanger en 2 ambtenaren (1 effectief en 1 plaatsvervanger)voor de adviesraad: sportfunctionaris met 
promotieopdracht Marc Vanryckeghem als effectief ambtenaar en directeur vzw Sportbeheer Katrijn Titeca 
als plaatsvervanger. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven)
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49. goedkeuren wijzigingen statuten vzw Sportbeheer en vzw CC De Schakel 

Conform aan het stappenplan goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 februari en in voorbereiding van de 
omvorming van vzw CC De Schakel en vzw Sportbeheer moeten de statuten van beide vzw‟s gewijzigd 
worden wat betreft het aantal leden. De schepen met bevoegdheid sport maakt statutair deel uit van vzw 
Sportbeheer en de schepen van cultuur maakt statutair deel uit van vzw CC De Schakel. Daarnaast telt de 
vzw 20 leden in de algemene vergadering. Er worden er 10 aangeduid vanuit de fracties en 10 worden 
afgevaardigd vanuit de sportraad respectievelijk cultuurraad. Daarnaast bestaat de raad van bestuur van 
beide vzw‟s voortaan uit 19 bestuurders. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze 
statutenwijzigingen goed te keuren. 

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

50. goedkeuren wijzigingen statuten sportraad 

Op donderdag 7 februari 2013 vond de algemene vergadering van de sportraad plaats waarop de aanpassing 
van de statuten van de sportraad geagendeerd stonden. Op de vergadering waren 55 van de 62 clubs 
aanwezig. De aanpassing aan de statuten werden toegelicht en unaniem door de vergadering goedgekeurd. 
De wijziging gaat over het aantal leden vanuit de sportraad die lid worden van de raad van bestuur (van 7,9 
of 11 naar nu minimum 10 en maximum 16). Daarnaast is er ook een clausule toegevoegd analoog aan de 
statuten van de cultuurraad waarbij een bestuurslid die afwezig is op meer dan de helft van de 
bestuursvergaderingen automatisch geen lid meer is. Het mandaat wordt dan opnieuw opengesteld. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren.  
 

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

51. goedkeuren wijzigingen huishoudelijk reglement sportraad 

Op donderdag 7 februari 2013 vond de algemene vergadering van de sportraad plaats waar het huishoudelijk 
reglement van de sportraad werd gewijzigd. Op de vergadering waren 55 van de 62 clubs aanwezig. De 
wijzigingen werden toegelicht en unaniem door de vergadering goedgekeurd. De wijziging gaat over het 
aantal leden van de raad van bestuur (van 7,9 of 11 naar maximum 16 en minimum 10). Daarnaast is er ook 
bepaald dat er 10 personen afgevaardigd worden van de sportraad in de algemene vergadering van vzw 
Sportbeheer 10, waaronder de 5 leden van het dagelijks bureau van de sportraad. Aan de gemeenteraad 
wordt gevraagd de wijzigingen van het huishoudelijk reglement goed te keuren.  
 

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

52. goedkeuren wijzigingen huishoudelijk reglement cultuurraad 

Op maandag 4 februari 2013 vond de algemene vergadering van de cultuurraad plaats waar het huishoudelijk 
reglement van de cultuurraad werd gewijzigd. Het betreft de wijziging van art. 13 en 14 van het 
huishoudelijk reglement waarbij het aantal mandaten voor de samenstelling van het beheersorgaan van 
cultuurcentrum De Schakel wordt aangepast. Het aantal afgevaardigden aan te duiden door de cultuurraad in 
de algemene vergadering van cultuurcentrum De Schakel wordt bepaald op 10 (in plaats van 16). Het aantal 
bestuursmandaten aan te duiden door de cultuurraad in de raad van bestuur van cultuurcentrum De Schakel 
gebeurt conform de statuten en het huishoudelijk reglement van cultuurcentrum De Schakel. De wijzigingen 
werden toegelicht en goedgekeurd door de algemene vergadering van de cultuurraad.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad 
goed te keuren. 

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

53. benoemen gemeenteraadsleden en afgevaardigden cultuurraad en sportraad in de algemene 
vergadering van vzw CC De Schakel en vzw Sportbeheer 

In de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd het stappenplan en het stelsel Imperiali met voorafname 
goedgekeurd met betrekking tot het samenstellen van raden van beheer van stedelijke vzw‟s, PWA en 
beheersorgaan stedelijke openbare bibliotheek. Daarnaast werden ook de aantallen van die raden bepaald.  
Op basis van deze beslissingen en rekening houdend met de decretale verplichting dat minimum 1/3 van het 
andere geslacht moet zijn, werd een brief opgemaakt. De fractieleiders kregen een schrijven waarin de 
kandidaturen werden opgevraagd tegen uiterlijk 20 februari 2013. Rekening houdend met de lijsten die 
werden bezorgd door de fracties, wordt de politieke vertegenwoordiging in elk van de algemene 
vergaderingen van de stedelijke vzw‟s vastgelegd door de gemeenteraad. Daarnaast zijn er ook gebruikers lid 
van de algemene vergadering van beide vzw‟s. Deze werden aangeduid in de sportraad en in de cultuurraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden van de algemene vergaderingen te benoemen. 
 

- 11 gemeenteraadsleden in de algemene vergadering van vzw CC De Schakel: 

Fractie Naam Adres Gemeente 

CD&V Nele Coussement Ballingstraat 4 8792 Waregem 

CD&V Koen Delie Tapuitstraat 63 8790 Waregem 

CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg 28 8790 Waregem 

CD&V Pietro Iacopucci Kortrijkseweg 68 8791 Waregem 

CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat 86 8790 Waregem 

CD&V Marc Vercruysse Leenakkerstraat 8 8791 Waregem 

N-VA Heidi Vandenbroecke Boulezlaan 26 8790 Waregem 

N-VA Geert Deroose Churchilllaan 14 8790 Waregem 

sp.a Veerle Deconinck Alsteen 12 8792 Waregem 

Open Vld Delphine Cloet Fr.Rooseveltlaan 49 8790 Waregem 

groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat 34 8790 Waregem 

  

- 10 gebruikers aangeduid door de cultuurraad in de algemene vergadering van vzw CC De Schakel: 

Naam Adres Gemeente 

Michel Chanterie Zultseweg 228 8790 Waregem 

Roger Debels Posterijstraat 18 8793 Waregem 

Anny Deketele Industrieweg 91 8790 Waregem 

Guy De Langhe Broekstraat 53 8790 Waregem 

Geert Deloof Bermkouter 14 8791 Waregem 

Carlos Dierickx Boterbloemstraat 67 8790 Waregem 

Joof Duthoy Kruishoutemseweg 20 8790 Waregem 

Paul Vanden Broecke Stormestraat 75-42 8790 Waregem 

Nico Vandenberghe Koning Albertstraat 37 8791 Waregem 

Joris Van der Borght Molenstraat 84 8790 Waregem 

 

- 11 gemeenteraadsleden in de algemene vergadering van vzw Sportbeheer: 

Fractie Naam Adres Gemeente 

CD&V Chantal Coussement Liebaardstraat 120 8792 Waregem 

CD&V Henri Destoop Fr.Rooseveltlaan 4/22 8790 Waregem 

CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg 28 8790 Waregem 

CD&V Charka Dewaele Millenniumstraat 70 8793 Waregem 

CD&V Philip Himpe Jules Haerinckstraat 1 8790 Waregem 

CD&V Jules Godefroid Wortegemseweg 34 8790 Waregem 

N-VA Xander Pruvoost Gentseweg 107 8792 Waregem 

N-VA Ellen Devriendt G.Mahieulaan 16 A 8793 Waregem 

sp.a Mario Verhellen Stuifkouter 20 8790 Waregem 

Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat 17 8790 Waregem 

groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat 34 8790 Waregem 
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- 10 gebruikers aangeduid in de sportraad in de algemene vergadering van vzw Sportbeheer: 

Naam Adres Gemeente 

Johan Bossuyt Kasteelstraat 80 8792 Waregem 

Frank Colle Liebaardstraat 158 8792 Waregem 

Willy De Bouvrie Jan Bouckaertstraat 36 8790 Waregem 

Hervé Debouver Zuiderlaan 16/11 8790 Waregem 

Myriam Decock Nijverheidstraat 3 8791 Waregem 

Freja Deloddere Kortrijkseweg 195 8791 Waregem 

Jan Lobbens Driebek 26 8790 Waregem 

Fernand Smagghe Hippodroomstraat 107 8790 Waregem 

Annemie Verboven Langveld 15 8790 Waregem 

Michel Vereecke Kuipersstraat 14 8790 Waregem 

 

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

54. goedkeuren huishoudelijk reglement beheersorgaan stedelijke openbare bibliotheek 

Reeds sedert 1995 heeft de stedelijke openbare bibliotheek een eigen huishoudelijk reglement waarin 
afspraken opgenomen werden in het kader van de dagdagelijkse werking van het beheersorgaan. Dit 
reglement werd alleen in het beheersorgaan zelf goedgekeurd en toegepast. Het is aangewezen om 
gelijkaardig aan de stedelijke vzw‟s ook voor de stedelijke openbare bibliotheek dit reglement vast te 
stellen in de gemeenteraad. 

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

55. Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen stookketel: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

De sportdienst heeft regelmatig problemen met een stookketel in het zwembad. De ketel valt geregeld uit 
en lekt opnieuw. Het lijkt dan ook verstandig om de ketel te vervangen door een nieuwe condenserende 
ketel zodat de werking van het zwembad niet in het gedrang komt. 
Raming: 40 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 764/724-60 213084 2013/85 € 40 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen 
stookketel: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

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

56. goedkeuren opdracht levering van meubilair, didactisch materiaal, speeltoestellen en 
uitrusting voor de stedelijke basisscholen + vaststellen wijze van gunnen 

Er wordt voorgesteld om als volgt meubilair, didactisch materiaal, speeltoestellen en uitrusting aan te kopen 
voor de vijf stedelijke basisscholen met volgende geraamde bedragen: 
 
Kleuteronderwijs 

721/741-98 kleuteronderwijs meubilair   Totaal 
Totaal per 
school 
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Desselgem Nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 3 picknicktafels € 1 500,00 € 1 500,00 

Torenhof 3 vouwtafels € 4 000,00 €  4 000,00 

Centrum 20  zitbanken speelplaats € 2 900,00 € 2 900,00 

Sint-Eloois-Vijve  3 picknicktafels € 2 000,00 € 4 685,00 

 
2 bedjes slaapklas € 800,00 

 

 
3 tafels € 550,00 

 

 
15 stoeltjes € 450,00 

 

 
1 vakkenkast + laden € 500,00 

 

 
4 zitbanken € 385,00 

 
Totaal   € 13 085,00  € 13 085,00  

 

721/742-98 kleuteronderwijs didactisch materiaal   Totaal 
Totaal per 
school 

Desselgem 12 fietsen € 1 750,00 € 2 850,00 

 
1 set speelkussens € 1 100,00 

 
Beveren-Leie Nihil € 0,00 € 0,00 

Torenhof 2 radio‟s met mp3-aansluiting € 300,00 € 300,00 

Centrum Nihil € 0,00 € 0,00 

Sint-Eloois-Vijve  1 multifunctionele speeltafel € 650,00 € 650,00 

Totaal   € 3 800,00 € 3 800,00 

 

721/725-60 
kleuteronderwijs te installeren 
speeltoestellen 

 Totaal 
Totaal per 
school 

Desselgem Nihl € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie Nihil € 0,00 € 0,00 

Torenhof 1 loopplatform € 5 000,00 € 5 000,00 

Centrum Nihil € 0,00 € 0,00 

Sint-Eloois-Vijve  Nihil € 0,00 € 0,00 

Totaal   € 5 000,00 € 5 000,00 

 
Lager onderwijs 

722/741-98 lager onderwijs meubilair   Totaal 
Totaal per 
school 

Desselgem Nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 2 vouwtafels refter € 2 800,00 € 5 150,00 

 
2 bureaustoelen € 650,00 

 
  2 picknicktafels € 1 700,00   

Torenhof 30 krukken € 1 000,00 € 1 000,00 

Centrum 10 zitbanken € 1 450,00 € 4 250,00 

 
2 vouwtafels € 2 800,00 

 
Sint-Eloois-Vijve  Nihil € 0,00 € 0,00 

Totaal   € 10 400,00 € 10 400,00 

 

722/742-98 lager onderwijs didactisch materiaal   Totaal 
Totaal per 
school 

Desselgem 8 fietsen € 1 750,00 € 2 150,00  

 
1 balbouncer € 150,00 

 

 
2 oefendoelen balbouncerset € 250,00 

 
Beveren-Leie 2 forexplaten € 700,00 € 700,00 

Torenhof Nihil € 0,00 € 0,00 
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Centrum 1 heteluchtoven € 500,00 € 500,00 

Sint-Eloois-Vijve  Nihil € 0,00 € 0,00 

Totaal 
 

€ 3 350,00 € 3 350,00 

 

722/744-51 basisonderwijs uitrusting  Totaal 
Totaal per 
school 

Desselgem Nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 5 afvalbakken € 300,00 € 300,00 

Torenhof 1 hogedrukreiniger  € 200,00 € 350,00 

  1 bladzuiger € 150,00 
 

Centrum 1 transportwagen € 250,00 € 4 250,00 

 
1 schuurmachine € 4 000,00 

 
Sint-Eloois-Vijve  Nihil € 0,00 € 0,00 

Totaal   € 4 900,00 € 4 900,00 

 
Motivering 
Het gaat hier om een bestendige uitbreiding, vernieuwing en aanvulling van materiaal. De totale bedragen 
van deze aankoopvoorstellen zijn als volgt geraamd: 
 

Stedelijk kleuteronderwijs meubilair 721/741-98 € 13 085,00 

didactisch materiaal 721/742-98 € 3 800,00 

speeltoestellen 721/725-60 € 5 000,00 

Stedelijk lager onderwijs meubilair 722/741-98 € 10 400,00 

didactisch materiaal 722/742-98 € 3 350,00 

uitrusting 722/744-51 € 4 900,00 

 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze diverse opdrachten en de geraamde bedragen, wordt de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1°a, van de wet van 24 december 
1993) als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Krediet 
Dit materiaal zal aangekocht worden met krediet, ingeschreven op volgende artikels van het buitengewone 
budget 2013: 721/741-98, 721/742-98, 721/725-60,  722/741-98 en 722/742-98. Op elke begrotingspost 
wordt geprobeerd om een beperkt bedrag overgehouden voor dringende, onvoorziene omstandigheden. 
De financieel beheerder heeft een positief financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van meubilair, didactisch materiaal, 
speeltoestellen en uitrusting voor de stedelijke basisscholen goed te keuren en de wijze van gunnen 
vast te stellen. 

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

B1. motie vernieuwing treinstation Waregem (agendapunt aangevraagd door raadsleden Veerle 
Deconinck en Mario Verhellen) 

Iedereen heeft het slechte nieuws vernomen : de NMBS stelt de vernieuwing van het station te Waregem 
voor 10 jaar uit. 
Nochtans de nood is hoog… het station is slechts gedeeltelijk toegankelijk voor mensen met een beperkte 
mobiliteit, het hoogteverschil tussen perron en treden van de trein is veel te groot, het sanitair is verouderd 
en matig te onderhouden, de gevel brokkelt af,…. 
Om de NMBS en andere verantwoordelijken een duidelijk signaal te geven dat Waregem dringend (eerder 
morgen dan overmorgen) nood heeft aan een modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen 
toegankelijk stationsgebouw die de draaischijf van het openbaar vervoer in onze stad en de brede omgeving 
kan zijn, vraagt de sp.a gemeenteraadsfractie om volgende motie door de gemeenteraad goed te laten 
keuren. 
 
Motie 



Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart 2013 26 

 

Met ontsteltenis namen de gemeenteraadsleden van de stad Waregem kennis van de beslissing van de NMBS 
om de vernieuwing van het station voor 10 jaar uit te stellen, dit niettegenstaande de eerder gedane 
beloftes van de NMBS verantwoordelijken. 
Ook vernemen we dat 2 stations in onze regio die minder worden gefrequenteerd dan het station van 
Waregem ( dagelijks meer dan 2000 gebruikers !), wel zullen vernieuwd worden.  
Nochtans is het NMBS station van Waregem door haar structuur en constructie weinig klantgericht en bijna 
ontoegankelijk voor mensen met een beperking :  

 zo kunnen rolstoelgebruikers enkel de trein nemen richting Kortrijk, indien ze een andere richting uit 
willen moeten ze naar een ander station. 

 op de parkeerplaats achter het station zijn parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een beperking, 
maar er is enkel een toegang via 2 trappen : 10 treden af en tien treden op. 

 veel potentiële reizigers worden afgeschrikt door  het hoogteverschil tussen de treintreden en het 
perron.  Voor  senioren , gezinnen met jonge kinderen , mensen met buggy’s of reiskoffers ,mensen die 
minder mobiel zijn betekent het hoogteverschil tussen de treden van de treinstellen een drempel om 
comfortabel gebruik te kunnen maken van de trein.   

Tevens is het stationsgebouw, dat dateert van eind de jaren 70’,  niet langer aangepast aan de noden van 
de hedendaagse  reiziger : het is verouderd , kil, oncomfortabel en met ,veelal gesloten, niet-onderhouden 
sanitair.  
Bovendien kan het station van Waregem in zijn huidige vorm onmogelijk goed functioneren als draaischijf 
voor het openbaar vervoer in de stad Waregem en de brede omgeving. 
Gelet op de vraag van de pendelaars, senioren, mensen met een beperking, gezinnen met jonge kinderen,… 
Dringen de gemeenteraadsleden van de stad Waregem er bij de verantwoordelijken van de NMBS,  de 
Ministers van Duurzame Ontwikkeling, Consumentenzaken en Gelijke Kansen en de staatsecretaris voor 
Leefmilieu en Mobiliteit op aan,  om dringend werk te maken van de vernieuwen van het NMBS Station te 
Waregem .  Zodat Waregem, die als 5de stad van West-Vlaanderen een bijzonder regiofunctie heeft, kan 
beschikken over een modern, comfortabel, klantvriendelijk en voor iedereen toegankelijk stationsgebouw 
die de draaischijf van het openbaar vervoer in onze stad en de brede omgeving kan zijn.  

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

57. vragen 

Er werden twee vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid T. Demuytere: stadsrandbos Waregem/Wielsbeke 

Naar aanleiding van de start van de aanplantingen in het stadsrandbos Waregem/Wielsbeke op grondgebied 
Wielsbeke had ik graag enkele vragen gesteld  aan het Schepencollege. 
In hoeverre wordt er voor dit dossier gecommuniceerd met Wielsbeke? 
Wanneer denkt Waregem te kunnen starten met de aanleg van het Stadsrandbos? 

Vraag 2. vraag raadslid T. Demuytere: mogelijke stroomonderbreking in Waregem 

Onlangs werd bekend dat Waregem één van de gemeenten of steden is die (gedeeltelijk) zonder elektriciteit 
zou gezet worden tijdends de vooravond, mocht er zich op piekmomenten een tekort aan stroomvoorziening 
voordien. 
Heeft de stad een noodplan voorzien? 
Hoe wordt de bevolking hiervan op de hoogte gebracht? 

Vraag 3. vraag raadslid H. Vandenbroeke: vernieuwing station 

De komende tien jaar moeten we geen initiatieven verwachten voor wat betreft de ondertussen wel 
broodnodige vernieuwing van het station. Besparingen alom en iedereen moet de knip op de portemonnee 
houden, daar zou men nog alle begrip kunnen voor opbrengen. Jammer natuurlijk want het kaderde in een 
mooi project die de hele stationsomgeving een aangename opfrisbeurt zou geven en die het station voor 
andersvaliden een stuk toegankelijker zou kunnen maken. 
Alleen blijkt dat enkele dagen later een investering om U tegen te zeggen wel degelijk mogelijk blijkt. Een 
futuristisch zwevend station dan nog wel, bij onze buren in Kortrijk. Een prijskaartje om van achter over te 
vallen, aan besparingen kan het maw niet te wijten zijn dat de plannen in Waregem op een wel heel lange 
baan worden geschoven.  
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Een bittere pil om slikken voor Waregem, waar we onze beurt zien voorbij gaan door tal van buursteden en –
gemeenten, terwijl dit wel een niet onbelangrijk station is.  
Hier is duidelijk een tekort aan communicatietechniek, aan onderhandelingscapaciteiten, aan 
lobbyvaardigheden. 
Mijn concrete vraag : 
Wat zijn de stappen die het college zal ondernemen om de NMBS ervan te overtuigen dat een 
stationsvernieuwing in Waregem prioritair is en niet nog eens tien jaar vooruit kan worden geschoven? 

58. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 5 februari 2013. 

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

 


