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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 04 juni 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: 

Marc Vercruysse 

 

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 

- Kennis geven besluit Deputatie dd. 8 mei 2013 waarbij de gemeenteraadsbeslissing van Waregem van 2 
april 2013 houdende hersamenstellen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, niet 
werd goedgekeurd. 

- Volgende commissie: dinsdag 25 juni 2013 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 juli 2013 om 19.00u. 

H1. onroerende goederen: verlenen mandaat om een bod in te dienen en verlenen mandaat tot het 

indienen van een eventueel hoger bod op de openbare verkoop vijvers en bijhorende gronden 

Schoendalestraat, 8792 Waregem: aanvaarden van het punt wegens hoogdringendheid door de 

gemeenteraad bij 2/3 meerderheid 

De firma Vrobeton nv, met maatschappelijke zetel Pitantiestraat 100 te 8792 Waregem, is eigenaar van de 
vijvers en bijhorende gronden gelegen aan de Schoendalestraat, kadastraal gekend te Waregem 5e afdeling 
sectie A, nrs 532H, 535Z, 535A2 en 533B, en met een totale oppervlakte van 5ha 08ca 45ca. 
De firma Vrobeton nv ging op 3 december 2012 in vereffening, waardoor het voortbestaan van deze vijvers in 
het gedrang komt. 
De vijvers zijn volgend het gewestplan gelegen in een zone van dagrecreatie en kunnen aangekocht worden 
in het kader van openbaar nut, meer bepaald de ontwikkeling van het stadsrandbos. 
Voor de bovenvermelde gronden wordt op 20 juni 2013 een openbare verkoop georganiseerd door het 
notariskantoor Desimpel-Van Eeckhout. 
Om te kunnen een bod uitbrengen op de zitdag van de openbare verkoop, moet het College van 
Burgemeester en Schepenen gemachtigd worden om een bod of eventueel een hoger bod uit te brengen. 
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Rekening houdend met de datum van de eerste zitdag van de openbare verkoop, dient er bij 
hoogdringendheid een punt te worden toegevoegd aan de agenda. 
Aan de gemeenteraad wordt de toestemming gevraagd om dit punt bij hoogdringendheid in geheime 
stemming te behandelen. 

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

H2. principiële beslissing tot onteigenen van de visvijvers van Desselgem en bijhorende gronden: 

aanvaarden van het punt wegens hoogdringendheid door de gemeenteraad bij 2/3 meerderheid 

De terreinen, gelegen in de nabijheid van de Schoendalestraat te Desselgem, bekend ten kadaster onder 5° 

afdeling sectie A nrs. 535 a2, 535 z, 532 h en 533 b. hebben een recreatieve en natuureducatieve waarde 

voor de Waregemse bevolking. Om deze in hun bestemming te vrijwaren voor de toekomst en om deze te 

integreren in de ontwikkeling van het stadsrandbos is het aangewezen om deze terreinen te verwerven. 
De aankoop in der minne blijkt niet mogelijk gelet op het faillissement van de NV Vrobeton, eigenaar van de 
gronden. Op 20.06.2013 gaat de openbare verkoop door van deze terreinen. De verwerving van deze gronden 
zal dan ook maar mogelijk worden via de onteigeningsprocedure  

Gelet op de hoogdringendheid; 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het agendapunt ‘principiële beslissing tot onteigening van de 
visvijvers van Desselgem en bijhorende gronden’ bij hoogdringendheid te behandelen. 

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

H3. principiële beslissing tot onteigenen van de visvijvers van Desselgem en bijhorende gronden 

De vijvers en gronden in de nabijheid van de Schoendalestraat te Desselgem, bekend ten kadaster onder 5° 
afdeling sectie A nrs. 535 a2, 535 z, 532 h en 533 b,  zijn gelegen volgens het gewestplan Kortrijk, in 
dagrecreatiegebied. 
Overwegende dat de terreinen een recreatieve en natuureducatieve waarde hebben voor de Waregemse 
bevolking; dat het aangewezen is om deze naar de toekomst te vrijwaren ten algemene nut; dat deze 
gronden bovendien opgenomen zijn in de toekomstige ontwikkeling van het stadsrandbos;   
De betrokken terreinen zijn eigendom van de firma Vrobeton, Pitantiestraat 100, 8792 Waregem. 
Gelet op het faillissement van de firma nv Vrobeton;  
Gelet op de geplande openbare verkoop van de terreinen; 
Overwegende dat de terreinen niet in der minne kunnen worden verworven; dat het daarom aangewezen is 
om voor deze gronden een onteigeningsplan ten algemeen nut op te maken; 
Gelet op de hoogdringendheid; 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel te beslissen tot het onteigenen van de visvijvers van 
Desselgem en bijhorende gronden en hiervoor een onteigeningsplan op te maken. 
 

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

2. FIGGA: algemene vergadering van 21 juni 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Figga aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 21 juni 2013 om 12.00u. in ‟t Perron, Fochlaan 3, 8900 Ieper en behandelt volgende punten: 
1. Evaluatierapport 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting) 
4. Verslag van de commissaris 
5. Kwijting aan de bestuurders 
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6. Kwijting aan de commissaris 
7. Verslaggeving van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming 
8. 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: 

3. FIGGA: algemene vergadering van 21 juni 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 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 21 juni 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

4. PSILON: algemene vergadering van 18 juni 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Psilon aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 18 juni 2013 om 19.00u. in de ontvangstzaal van crematorium UITZICHT te Kortrijk, Ambassadeur 
Baertlaan 5 en behandelt volgende punten: 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2012 

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

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2012 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 
4. Kennisname evaluatierapport 2007-2012 
5. Aanstelling bestuurder namens gemeente Vleteren 
6. Vaststellen bedrag presentievergoedingen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 

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

5. PSILON: algemene vergadering van 18 juni 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 algemene vergadering van Psilon op dinsdag 18 juni 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 

(stembrieven) 
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6. goedkeuren investeringstoelage (met bijhorend protocol) aan de CVBA Grensverleggend (svZW) 

voor het plaatsen van nieuwe zitjes in het Regenboogstadion 

Om Europees voetbal te kunnen spelen in het Regenboogstadion dient het stadion te beschikken over 
minimum 8000 zitjes die voldoen aan de voorschriften van de UEFA.  Dit betekent dat in tribune 1 en 2 en in 
het bezoekersvak de huidige stoeltjes dienen te worden vervangen door zitjes met een rugleuning van 
minimum 30 cm en dat er een omvorming dient te gebeuren van vak X (huidige staantribune) om ook daar 
dergelijke zitjes te kunnen installeren. 
 
Overzicht : 

Plaats Aantal Kostprijs excl. BTW Totaal excl. BTW 

Tribune 1 3 783 €40 €151 320 

Tribune 2 2 528 €40 €101 120 

Vak X (omvormen) 750 €107,3  €80 475 

TOTAAL 7 061  €332 915 

 
In totaal zouden er op die manier 8 050 zitjes zijn die conform zijn met de opgelegde normen : 

Plaats Aantal 

Tribune 1 3783 

Tribune 2 2528 

Vak X (omvormen) 750 

Inside 365 

Vip Lounge 50 

BetonB 24 

Bezoekersvak 550 

TOTAAL 8050 

 
De kostprijs van de investering in de aangepaste zitjes wordt geraamd op 332 915 euro excl. BTW.  De club 
stelt de vraag of de stad hiervoor een toelage kan toekennen. 
Voorstel is om een toelage te verlenen aan de club ten belope van maximum 50% van de kostprijs excl. BTW  
met een absoluut maximum van 150 000 euro.  Er wordt dus voorgesteld dat de club de aankoop doet en 
daarna de uitbetaling vraagt op basis van facturen. Tevens wordt voorgesteld om een protocol op te stellen 
die de wederzijdse rechten en plichten inzake de toekenning en uitbetaling van de toelage omvat.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een investeringstoelage (met bijhorend protocol) van maximaal 
50% van de kostprijs excl. BTW en met een absoluut maximum van 150 000,00 euro voor het 
aanpassen van de zitjes in het Regenboogstadion aan de CVBA grensverleggend goed te keuren. 

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

7. goedkeuren investeringstoelage (met bijhorend protocol) aan de CVBA Grensverleggend (svZW) 

voor aanleg oefenterrein (terrein 4) op uitbreiding (stadion B) 

Om de eerste ploeg van svZW goed te kunnen laten trainen en de staat van terrein 4 (oefenterrein op de 
uitbreiding) te verbeteren, stelt de club voor om dit terrein volledig her aan te leggen.   
Dit betekent dat volgende werken op korte termijn dringend nodig zijn : 

- Nieuwe omheining 
- Drainage 
- Automatische beregening met voorziening van wateraanvoer 
- Nieuw speelveld (zandbed en grastechnische laag) 

De kosten voor deze werken worden geraamd op 260 000,00 euro incl. BTW.   
Voorstel is om een toelage te verlenen aan de club ten belope van maximum 50% van de kostprijs incl. BTW 
met een absoluut maximum van 125 000,00 euro.  Er wordt dus voorgesteld dat de club de opdrachtgever is 
van de uit te voeren werken, de uitbetaling van de toelage gebeurt op basis van facturen volgens het 
vorderen van de werken.  Tevens wordt voorgesteld om een protocol op te stellen die de wederzijdse 
rechten en plichten tussen stad en club inzake de uitbetaling van de toelage omvat. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een investeringstoelage (met bijhorend protocol) van maximaal 
50% van de kostprijs incl. BTW en een absoluut maximum van 125 000,00 euro voor het heraanleggen 
van terrein 4 aan de CVBA Grensverleggend goed te keuren. 

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

8. GASELWEST: algemene vergadering (tevens jaarvergadering) op 21 juni 2013: goedkeuren 

agenda 

De stad werd via aangetekend schrijven ontvangen op 03/05/2013 opgeroepen tot het bijwonen van de 
algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Gaselwest op 21/06/2013 om 11.00u. in CC Het Perron, 
Fochlaan 1, 8900 Ieper.   
De agenda omvat volgende punten:  
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris over het 

boekjaar 2012 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening, 

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

betrekking tot het boekjaar 2012 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de intercommunale vereniging tijdens de vorige zes 

jaar en ondernemingsplan 2013-2018 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen. 
De burgemeester werd in het begin van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Gaselwest voor de legislatuur 2013-2018.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 
van Gaselwest goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

9. verlenen advies rekening 2012 kerkfabrieken Waregem 

Het Centraal Kerk Bestuur (CKB) van Waregem diende de rekeningen 2012 van de hieronder vermelde 
kerkfabrieken samen in bij het stadsbestuur op 29 april 2013. De gemeenteraad dient hierover advies te 
geven. Aan de provinciegouverneur hoort de bevoegdheid deze rekeningen al dan niet goed te keuren. 
 
De rekeningen vertonen volgende eindcijfers: 

 Voor exploitatie: 

Naam 
kerkfabriek Ontvangsten Uitgaven Toelage 2012 Totaal 2012 Saldo vorig dj Rekening 2012 

HH. Amandus 
& Blasius 38 320,00 € 266 561,77 € 203 517,66 € -24 724,11 € 85 023,78 € 60 299,67 € 

H. Familie 16 734,64 € 155 943,86 € 136 005,17 € -3 204,05 € 18 847,63 € 15 643,58 € 

H. Margareta 8 387,92 € 76 667,56 € 69 075,48 € 795,84 € 48 238,04 € 49 033,88 € 

H. Jozef 3 535,94 € 29 879,40 € 33 273,46 € 6 930,00 € 2 455,55 € 9 385,55 € 

St. Jan de 
Doper 24 153,87 € 37 914,37 € 30 266,01 € 16 505,51 € 70 817,11 € 87 322,62 € 

St. Martinus 16 752,78 € 42 547,23 € 32 806,33 € 7 011,88 € 61 728,27 € 68 740,15 € 

St. Eligius 7 341,54 € 46 624,00 € 48 197,04 € 8 914,58 € 30 848,58 € 39 763,16 € 

TOTAAL 115 226,69 € 656 138,19 € 553 141,15 € 12 229,65 € 317 958,96 € 330 188,61 € 

Het resultaat in exploitatie eindigt positief bij elke kerkfabriek. Deze cijfers worden in budget 2014 
ingebracht als overschot exploitatietoelage 2012. 
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 Voor investeringen: 

Naam 
kerkfabriek Ontvangsten Uitgaven Toelage 2012 Totaal 2012 Saldo vorig dj Rekening 2012 

HH. Amandus 
& Blasius 6 536,36 € 38 754,42 € 14 571,60 € -17 646,46 € 7 157,16 € -10 489,30 € 

H. Familie 4 920,37 € 6 996,37 € 2 076,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

H. Margareta 0,00 € 1 241,51 € 3 218,95 € 1 977,44 € -1 977,44 € 0,00 € 

H. Jozef 0,00 € 9 949,35 € 9 003,90 € -945,45 € 0,00 € -945,45 € 

St. Jan de 
Doper 0,00 € 5 859,36 € 5 859,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

St. Martinus 165 418,00 € 165 418,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

St. Eligius 0,00 € 2 257,00 € 0,00 € -2 257,00 € 0,00 € -2 257,00 € 

TOTAAL 176 874,73 € 230 476,01 € 34 729,81 € -18 871,47 € 5 179,72 € -13 691,75 € 

Het negatief resultaat voor de kerkfabriek H. Margareta uit 2011 werd in 2012 in evenwicht gebracht. 
Voor 2012 toont de rekening van de kerkfabrieken HH. Amandus & Blasius, St. Eligius en H. Jozef een 
negatief resultaat. De toelage voor deze investering wordt in 2013 uitbetaald met vastgelegde kredieten 
2012 op basis van de nodige bewijzen. Bijgevolg zal dit evenwicht pas te zien zijn in de rekening van 2014. 
Voor de stad geeft dit geen enkel nadelig budgettair gevolg. 
 

 Samengevat: 

Naam 
kerkfabriek Ontvangsten Uitgaven Toelage 2012 Totaal 2012 Saldo vorig dj Rekening 2012 

HH. Amandus 
& Blasius 44 856,36 € 305 316,19 € 218 089,26 € -42 370,57 € 92 180,94 € 49 810,37 € 

H. Familie 21 655,01 € 162 940,23 € 138 081,17 € -3 204,05 € 18 847,63 € 15 643,58 € 

H. Margareta 8 387,92 € 77 909,07 € 72 294,43 € 2 773,28 € 46 260,60 € 49 033,88 € 

H. Jozef 3 535,94 € 39 828,75 € 42 277,36 € 5 984,55 € 2 455,55 € 8 440,10 € 

St. Jan de 
Doper 24 153,87 € 43 773,73 € 36 125,37 € 16 505,51 € 70 817,11 € 87 322,62 € 

St. Martinus 182 170,78 € 207 965,23 € 32 806,33 € 7 011,88 € 61 728,27 € 68 740,15 € 

St. Eligius 7 341,54 € 48 881,00 € 48 197,04 € 6 657,58 € 30 848,58 € 37 506,16 € 

TOTAAL 292 101,42 € 886 614,20 € 587 870,96 € -6 641,82 € 323 138,68 € 316 496,86 € 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekeningen 2012 van de kerkfabrieken van Waregem gunstig te 
adviseren mits rekening wordt gehouden met gemaakte opmerkingen. 

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

10. onroerende goederen: goedkeuren aankoop gronden OCMW gelegen hoek Holstraat-Zuiderlaan 

in het kader van de realisatie van de ZuidBoulevard 

In het kader van het PPS-project ZuidBoulevard draagt het OCMW Waregem de gronden over, gelegen hoek 
Holstraat-Zuiderlaan, kadastraal gekend te Waregem 1e afdeling sectie C nummers 1405a2, 1405g2, 1405e2, 
en zoals afgebeeld op het metingsplan zijnde de loten 1 en 2 met een respectievelijke oppervlakte van 
83 a 96 ca en 45 a 47 ca. 
Deze gronden worden aangekocht tegen de voorwaarden vermeld in de ontwerpakte en mits 600,00 € 
per m², hetzij een totaal bedrag van 7 765 800,00 euro. 
Voormelde prijs is betaalbaar in 5 jaarlijkse schijven van 1 553 160,00 €. Iedere schijf zal aangerekend 
worden op de stedelijke bijdrage die de verkoper jaarlijks aan de koper betaalt. Er zijn geen intresten 
verschuldigd. 
Daarenboven wordt het OCMW de begunstigde van de grondwaarde van de private appartementen, 
commerciële ruimtes en private parkeergelegenheden en de benefit scharing. 
De eigendomsoverdracht werd goedgekeurd door de OCMW-Raad in zitting van 25 maart 2013. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de eigendomsoverdracht van de gronden voor de 
ZuidBoulevard van het OCMW naar de stad goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

11. onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand strook grond nabij de 

Geestendalstraat-Elfde-Julilaan te 8791 Waregem 

Woningbouw Huyzentruyt nv, Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem is nog eigenaar van een smalle strook grond 
gelegen op de hoek van de Geestendalstraat en de Elfde-Julilaan te 8791 Waregem. Zij vragen om de 
kosteloze grondoverdracht te regelen voor deze strook grond. 
Kadastrale gegevens: Strook grond gelegen nabij de Geestendalstraat en de Elfde-Julilaan, Waregem 
4de afdeling, sectie A, nr. 227E en aangeduid als lot 13 bis op het metingsplan, opgemaakt door Eric Van 
Damme op 10 april 1999. 
Oppervlakte: 11 m2 
Eigenaar: Woningbouw Huyzentruyt nv, met maatschappelijke zetel Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem. 
De grondoverdracht gebeurt conform de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakte. De overdracht 
geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname in het privaat domein van 
de stad Waregem. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de kosteloze grondoverdracht van de strook grond gelegen 
nabij de Geestendalstraat - Elfde-Julilaan goed te keuren. 

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

12. onroerende goederen: goedkeuren verkoop perceel grond nabij de Galgewegel 7 te 8790 

Waregem 

De heer en mevrouw Castelain – Demeulemeester, wonend Galgewegel 7 te 8790 Waregem wensen graag een 
deel van de groenzone gelegen achter hun eigendom aan te kopen. Deze grond is eigendom van het 
Stadsbestuur Waregem. 
Kadastrale gegevens: deel van het perceel groenzone gelegen nabij de Galgewegel 7, kadastraal gekend 
Waregem 2de afdeling, sectie B, nr. 801B, totale oppervlakte 2 115 m2. 
Oppervlakte: 116 m2. 
Prijs: 100 €/m2 à 116 m2 – totale prijs 11 600,00 € 
Rekening houdend met de ligging en configuratie van het strookje grond, kan dit enkel verkocht worden aan 
de aanpalende eigenaar. 
De verkoop gebeurt conform de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpakte. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoop van een deel van de groenzone gelegen nabij de 
Galgewegel 7 te 8790 Waregem goed te keuren. 

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

13. overlagen met slijtlaag 2013: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 

Volgende straten worden voorzien van een nieuwe slijtlaag: 
- Deken Debostraat (tussen Nijverheidsstraat en de rotonde met de Barmbeekstraat) 
- Rondpunt Textielweg (+ingang) 
- inrit Vredestraat thv Franklin Rooseveltlaan 
- Joannes Huyslaan:resterend gedeelte 
- Oude Vijvestraat:volledig 
- Grottelaan: volledig 
- Nieuwenhovestraat : zijberm vanaf de Oblatenstraat tot aan Kapellestraat, kant onpare nrs 
- Desselgemseweg plein voor de brug 
- Staf Stientjeslaan:vanaf de Zultseweg tot aan T-kruispunt 
- Gustaaf Desmetstraat: inrit kant Roger Debackerstraat 
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-  Hof Ter Waaien:inrit vanaf de Roger Debackerstraat 
- Keukeldam: vanaf Damweg tot drempel Gaverbeek 
- Aloise Biebuystraat: brughoofd, linkerkant richting Sint-Baafs-Vijve 
Raming:304.143,00 exclusief btw ter verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant 
Voorstel wijze van gunnen:openbare aanbesteding 
Kredieten 
Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 421/731-60 213022  € 0,00 

Te voorzien in BW1 € 370 000,00 

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

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

14. goedkeuren dossiers nutsleidingen 

- ondergronds brengen cu-net in de Peter Benoitlaan 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad 

2788034 Peter Benoitlaan Ondergronds 
brengen 
kopernet  

€ 6.086,53 € 6.086,53 

 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038  € 0,00 

Te verschuiven in eerstvolgende interne kredietaanpassing van „r. uitbreiding 
laagspanningsnet‟ 

€ 7 500,00 

 
-ondergronds brengen cu-net en LS net in de Ernest Brengierstraat 

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad Gaselwest 

256277-
20209503 

Ernest 
Brengierstraat 

Ondergronds 
brengen 
kopernet en ls-
net 

€ 49.710,91 € 5.763,75 €43.947,16 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038  € 0,00 

Te verschuiven in eerstvolgende interne kredietaanpassing van „r. uitbreiding laagspanningsnet‟ € 7 000,00 

 
- ondergronds brengen bundelnet in de Brouwerijstraat en Bessemstraat 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

254853-
20208923 

Brouwerijstraat-
Bessemstraat 

Ondergronds 
brengen 
bundelnet  

€ 265.584,62 € 224.712,38 € 40.872,24 

 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038  € 0,00 

Te voorzien in BW1 € 275 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan het OV-net en LS goed te keuren. 

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

15. goedkeuren overdracht waterlopen 3° categorie naar provincie: principebeslissing 

Het witboek „Interne staatshervorming‟ werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 8 april 2011. 
Het doel van de interne staatshervorming Doorbraak 63, luik waterbeleid en beheer is om binnen de 
bestaande wetgeving naar een efficiënter en doelmatiger waterbeheer in Vlaanderen te komen. 
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In het kader van die interne staatshervorming werd voorgesteld om de inschaling van de onbevaarbare 
waterlopen te herbekijken en de gemeenten de mogelijkheid te geven het beheer van hun waterlopen over 
te dragen aan de provincie, polder of een watering. 
Als gevolg van de interne staatshervorming vraagt het provinciebestuur om een principiële beslissing te 
nemen ivm de overdracht van het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 3°categorie op grondgebied 
van de stad Waregem naar de provincie. Hierin zitten de lokale grachten met functie van RWA-afvoer en de 
weggrachten niet vervat.  
De overdracht naar de provincie maakt het mogelijk om te kunnen genieten van schaalvoordelen op vlak van: 

- Kennis en knowhow over integraal waterbeleid 
- Prijsvoordelen bij aanbestedingen 
- Inzet van gespecialiseerd materiaal 

Door de overdracht wordt de provincie verantwoordelijk voor de administratie rond de waterloop (bvb 
adviezen watertoets),staat in voor het beheer en onderhoud en voor de investeringen om wateroverlast 
tegen te gaan  
Bij de overdracht wordt geen financiële bijdrage van de stad gevraagd. Het gemeentelijk budget wordt dus 
ontlast. 
De stad wenst eveneens  het beheer van de 3 gecontroleerde overstromingsgebieden op grondgebied van de 
Stad Waregem (GOG zijtak Mannebeek- GOG zijtak Zoetebeek-GOG zijtak Gaverbeek)) over te dragen aan de 
Provincie (blijft eigendom van de stad); 
De overeenkomst met de NV Eurostock (nu Europoint) van 2007 omtrent het verleggen van een deel van de 
Kronkelbeek (waterloop 3de categorie) kon tot op heden niet uitgevoerd worden. Na de goedkeuring van het 
PRUP “afbakening kleinstedelijk gebied Waregem” kan de stedenbouwkundige vergunning nu aangevraagd 
worden door de firma Europoint en de uitvoering wordt in 2014 gepland. Bij de overdracht van de 
waterlopen wordt ook deze overeenkomst overgenomen door de provincie.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met het voorstel van de provincie om 
het beheer over de waterlopen 3de categorie over te dragen naar de provincie 

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

16. goedkeuren kosteloze grondafstand voor inlijving in de wegenis Warandestraat-Zagerijstraat 

In uitvoering van de verkavelingsvergunning Damkouter dienen de verkavelaars nv Hukor (Groep Huyzentruyt) 
gratis grond af te staan voor inlijving in de wegenis Warandestraat en Zagerijstraat . 
Het perceel is gekadastreerd Sectie B nr 313 A2 met een totale oppervlakte van 78a68ca60dm² volgens 
metingsplan opgemaakt door Kris Taelman, beëdigd landmeter-expert te Kruishoutem als volgt: 
- wegenis (geel gekleurd) : 45a95ca20dm² 
- groenzones (groen gekleurd): 13a94ca20dm² 
- parkeerstroken (honinggraadmotief):08a91ca90dm² 
- voetwegen (blauw gearceerd):06a72ca30dm² 
- garageweg (blauw gespikkeld):03a15ca 
Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor opname in de 
wegenis en groenzone van de Warandestraat en Zagerijstraat 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gratis grondafstand goed te keuren. 

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

17. benoemen GECORO-leden 

De gemeenteraad heeft in zitting van 05.02.2013 de samenstelling van de GECORO goedgekeurd. 
De gemeenteraad heeft in zitting van 02.04.2013 de leden van de GECORO benoemd. 
De Deputatie heeft in zitting van 08.05.2013 de gemeenteraadsbeslissing, houdende de hersamenstelling van 
de GECORO, niet goedgekeurd. Er is niet voldaan aan het 2/3 quotum op de plaatsvervangende leden. 
Momenteel zijn slechts 2 vrouwen van de 16 plaatsvervangers benoemd. Het aantal vrouwelijke 
plaatsvervangers moet 6 leden bedragen. 
Na consultatie bij de maatschappelijke geledingen werden 4 bijkomende vrouwelijke plaatsvervangers 
voorgesteld. 
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 Chantal Brouckaert ipv. Yves Dewintere 

 Sofie Goossens ipv. Robbe Debergh 

 Marie-Paule Buyck ipv. Christian Dewaele 

 Valerie Maebe ipv. Luc Balcaen 
De raadsbeslissing van 02.04.2013 kan worden hernomen rekening houdende met de voorgestelde wijzigingen 
van de plaatsvervangers van de maatschappelijke geledingen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de GECORO-leden te benoemen. 

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

18. voorlopig vaststellen RUP 17.1 Seaminox-Galana 

Bij beslissing van 03.03.2011 van het Schepencollege werd een gunstig planologisch attest afgeleverd op 
naam van Seaminox-Galana voor de uitbreiding van het bedrijf langs de Lepelboomstraat te Waregem. 
De gemeenteraad  heeft op 06.03.2012 de afsprakennota 2012-01 dd. 18.01.2012 met Leiedal goedgekeurd. 
Het RUP wordt opgemaakt om de randvoorwaarden voor de uitbreiding van het bedrijf vast te leggen 
Bij  schrijven van 20.11.2012 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid wordt medegedeeld dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. 
Het voorontwerp van RUP van oktober 2012 werd door de GECORO op 12.11.2012 gunstig geadviseerd. Het 
RUP werd besproken in de plenaire vergadering van 20.11.2012. 
Gelet op het voorliggend ontwerp van maart 2013. 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RUP 17.1 Seaminox-Galana voorlopig vast te stellen. 

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

19. goedkeuren wegentracé tweede fase Interlin 

Op 16.04.2013  heeft NV Groep Huyzentruyt, Wagenaartstraat 33, 8791 Waregem  een verkaveling ingediend 
voor het verkavelen van grond voor eengezinswoningen in open, halfopen en gesloten bebouwing (42 kavels). 
Het perceel is gelegen te 8791  Waregem, ter hoogte van de Koning Albertstraat, perceel bekend ten 
kadaster onder sectie A 241 d en 247 y. 
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur. 
Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het RUP Koning Albertstraat, goedgekeurd op 28.01.2010 en is in 
overeenstemming met de voorschriften van het RUP. 
De verkeerscel heeft op 22.05.2013 het ontwerp van project gunstig geadviseerd. 
Bij de goedkeuring van de 1° fase van de verkaveling vk 2404 op 09.04.2010 was de totale groenzone 
voorzien. Deze groenzone is reeds aangelegd. Er dient geen bijkomend groen te worden voorzien in de 2° 
fase. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren. 

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

20. toetreden tot de dienstverlenende vereniging Cipal 

Stad Waregem wenst toe te treden tot de Dienstverlenende Vereniging Cipal (DV Cipal).  De doelstellingen 
van DV Cipal zijn omschreven als “studie, organisatie en promotie van de informatietechnologie ten behoeve 
van haar deelnemers”. Door lid te worden kan de procedure voor de instap in de suite van Cipal voor de 
Beheer- en Beleidscyclus (BBC) sterk vereenvoudigd en voordeliger gemaakt worden.  De stad dient de 
bepalingen van de nieuwe wetgeving rond BBC in te voeren vanaf 1/1/2014. 
Door de toetreding krijgt de stad medezeggenschap en inspraak in DV Cipal.  Verder zijn er schaalvoordelen 
en toegang tot een volledig aanbod van ICT-oplossingen voor verschillende diensten van 
gemeente/stadsbesturen. 
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De toetreding vereist van de stad een kapitaalinbreng van 9 250,00 euro (aantal inwoners per 1/1/2013 36 
952 x 0,25 euro/inwoner).  Hiervoor ontvangt de stad 74 aandelen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten van, de toetreding tot en de kapitaalsinbreng in de DV 
Cipal goed te keuren 

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

21. goedkeuren overeenkomst  met de dienstverlenende vereniging Cipal inzake nieuw 

boekhoudpakket, modules en koppelingen in het kader van BBC  

In het schepencollege van 20 september 2013 werd beslist een werkgroep (met vertegenwoordiging van 
schepencollege, Managementteam, gebruikers en ICT) op te richten die het traject moest uitwerken om tot 
de aanschaf van nieuwe BBC-software te komen.  Er werd een marktverkenning georganiseerd om de zaken 
tussen mogelijke aanbieders Cevi en Cipal te vergelijken.   
Op basis van een motivatienota waarin de functionaliteiten en de kostprijs van de pakketten werden 
vergeleken, wordt beslist vanuit de werkgroep een unaniem gunstig advies te geven om toe te treden tot de 
DV Cipal en hen de financiële pakketten te laten leveren.  In de overeenkomst wordt de kostprijs 
vastgelegd.  De  kostprijs van de financiële pakketten omvat een éénmalige kost van 29 633,47 euro incl. 
BTW en een jaarlijkse huur van software en gebruiksrecht van 25 439,54 euro incl. BTW.  Hierin zijn 
kortingen inbegrepen (25% eerste 5 jaar en 4% als deelnemer Cipal). Daarnaast worden in de overeenkomst 
afspraken gemaakt omtrent de dienstverlening en de afgenomen producten met garanties en boeteclausules 
bij het niet halen van doelstellingen.  Het voorstel is de verfijning van deze SLA (Service Level Agreement) 
te delegeren aan het schepencollege die dan de overeenkomst afsluit. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met DV Cipal rond het leveren van de financiële 
pakketten en de bijhorende dienstverlening goed te keuren en aan het schepencollege te delegeren de 
overeenkomst verder te verfijnen en af te sluiten. 

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

22. goedkeuren statuten EVAP-vzw Sportbeheer Waregem 

Overeenkomstig artikel 245, §2 van het Gemeentedecreet moet de gemeenteraad beslissen over de wijziging 
van de huidige vzw Sportbeheer Waregem naar een EVAP-vzw. Daarvoor moet zij zich baseren op het door 
het college van burgemeester en schepenen opgestelde verslag waarin de voor- en nadelen van de externe 
verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm worden afgewogen. 
Omdat de stad Waregem wil overgaan tot externe verzelfstandiging, moet het stadsbestuur de voor- en 
nadelen van de verschillende mogelijke beheersvormen tegen elkaar afwegen. Het Gemeentedecreet 
voorziet daarbij in een getrapt systeem van motivering. Eerst moet de stad aantonen dat een beheer binnen 
de rechtspersoonlijkheid van de stad niet dezelfde voordelen biedt als de oprichting van een extern 
verzelfstandigd agentschap. Daarna moet de stad ook nog motiveren waarom een AGB niet dezelfde 
voordelen biedt als de oprichting van een EVAP-vzw. Het schepencollege maakte een motiveringsverslag 
waarin wordt aangetoond waarom het voor de stad beter is te werken onder de rechtsvorm van een EVAP-
vzw voor sportbeheer, eerder dan te kiezen voor het beheer binnen de rechtspersoon van de gemeente of 
onder de rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijf. De werking van een EVAP-vzw sluit ook best aan 
bij de huidige werking van de vzw Sportbeheer Waregem. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huidige statuten op te heffen en de statuten voor een 
EVAP-vzw goed te keuren. 

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

23. goedkeuren statuten Cultuurcentrum De Schakel EVAP-vzw 

Overeenkomstig artikel 245, §2 van het Gemeentedecreet moet de gemeenteraad beslissen over de wijziging 
naar een EVA-vzw. Daarvoor moet zij zich baseren op het door het college van burgemeester en schepenen 
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opgestelde verslag waarin de voor- en nadelen van de externe verzelfstandiging in privaatrechtelijke vorm 
worden afgewogen. 
Omdat de stad Waregem wil overgaan tot externe verzelfstandiging, moet het stadsbestuur de voor- en 
nadelen van de verschillende mogelijke beheersvormen tegen elkaar afwegen. Het Gemeentedecreet 
voorziet daarbij in een getrapt systeem van motivering. Eerst moet de stad aantonen dat een beheer binnen 
de rechtspersoonlijkheid van de stad niet dezelfde voordelen biedt als de oprichting van een extern 
verzelfstandigd agentschap. Daarna moet de stad ook nog motiveren waarom een AGB niet dezelfde 
voordelen biedt als de oprichting van een EVAP-vzw. 
Het schepencollege maakte een motiveringsverslag waarin wordt aangetoond waarom het voor de stad beter 
is te werken onder de rechtsvorm van een EVAP-vzw voor het cultuurcentrum, eerder dan te kiezen voor het 
beheer binnen de rechtspersoon van de gemeente of onder de rechtsvorm van een autonoom 
gemeentebedrijf. Dit sluit ook best aan bij de huidige werking van het cultuurcentrum De Schakel. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huidige statuten op te heffen en de statuten voor een 
EVAP-vzw goed te keuren. 

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

24. goedkeuren toelagen 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de volgende toelagen goed te keuren: 

Begrotings- 
artikel 

Omschrijving artikel Vereniging Toelage 
2012 

Toelage 
2013 

15001/332-
01 

Kosten Internat. Betrekkingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Szekszard Comité 1.250,00 € 1.250,00 € 

352/332-01 Andere hulpdiensten 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Mug Heli 500,00 € 500,00 € 

423/332-01 Verkeersregelingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Waregemse Gordel 1.000,00 € 1.000,00 € 

76256/332-
01 

Andere ontspanningsinstellingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

De Witte Spreeuw - 
Waregem 

100,00 € 100,00 € 

76256/332-
01 

Andere ontspanningsinstellingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Vimibel Gewest Waregem 400,00 € 400,00 € 

76256/332-
01 

Andere ontspanningsinstellingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Duivenmaatschappij De 
Eendracht 

100,00 € 100,00 € 

76256/332-
01 

Andere ontspanningsinstellingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

AVIBO Gewest Waregem 
A+B+C 

1.250,00 € 1.250,00 € 

76256/332-
01 

Andere ontspanningsinstellingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Duiven De Werkman 100,00 € 100,00 € 

76257/332-
01 

Culturele activiteiten 
Lidmaatschapsbijdr. Verenig.gem.belang 

Kunstvoorstelling SEV  750,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Heldentrouw Vzw 285,00 € 285,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Heldentrouw - Predikheer 280,00 € 280,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Oudstrijders Beveren-Leie 285,00 € 285,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

NSB Desselgem 285,00 € 285,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

NSB Afdeling Waregem 510,00 € 510,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

NVW Waregem 285,00 € 285,00 € 

76311/332-
01 

Vaderlandslievende verenigingen 
Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

NSB Sint-Eloois-Vijve 285,00 € 285,00 € 

87104/332-
02 

Ziekenzorg 
Subs.aan instell.ten dienste gezinnen 

Ziekenzorg Desselgem 250,00 € 250,00 € 



Gemeenteraadszitting dinsdag 04 juni 2013 13 

 

87104/332-
02 

Ziekenzorg 
Subs.aan instell.ten dienste gezinnen 

Ziekenzorg Sint-Eloois-Vijve 250,00 € 250,00 € 

87104/332-
02 

Ziekenzorg 
Subs.aan instell.ten dienste gezinnen 

Ziekenzorg Waregem 
centrum 't Gaverke+Biest-
Nieuwenhove 

500,00 € 500,00 € 

87104/332-
02 

Ziekenzorg 
Subs.aan instell.ten dienste gezinnen 

Ziekenzorg Beveren-Leie 250,00 € 250,00 € 

 

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

25. vragen 

Er werden drie vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid E. Devriendt: kerkpatrimonium Waregem 

Op vandaag is het zo dat niet-monumentale kerkgebouwen een subsidie van max. 30 % van de geraamde 
kostprijs van de werken kunnen krijgen voor verbouwingen of buitengewone herstellingen. In het nieuwe 
subsidiebesluit dat eraan komt blijft dit percentage behouden, maar wordt er een bijkomende voorwaarde 
aan gekoppeld, zijnde een langetermijnvisie waarin de bestemming van het gebouw voldoende gemotiveerd 
wordt.  
Het valt immers niet meer te verantwoorden grote bedragen te investeren (zowel vanuit Vlaanderen, de 
provincie of de lokale besturen) in kerken die te weinig of onvoldoende benut worden. De financiële 
bijdragen aan de kerkfabrieken door lokale besturen is voor veel gemeenten niet langer haalbaar, in tijden 
van budgettaire beperkingen. De toenemende ontkerkelijking is een feit, en daardoor is het evenwicht 
tussen het aanbod van de parochiekerken en het gebruik ervan danig verstoord.  
Vorig jaar deed de minister van binnenlands bestuur dan ook een warme oproep naar alle lokale besturen 
om, samen met de kerkfabrieken en de centrale kerkbesturen, een langetermijnvisie op de toekomst van de 
parochiekerken uit te werken. Een oefening die medio 2013, deze maand dus, zou moeten afgerond zijn, 
omdat de kerkfabrieken hun meerjarenplannen ten laatste 6 maanden na installatie van de nieuwe 
gemeenteraad aan het lokaal bestuur moeten voorleggen. De basis van die meerjarenplanning, waarin de 
budgettaire afspraken tussen stad en kerkfabriek worden vastgelegd, ligt dan in die langetermijnvisie.  
In die visie moeten volgende vragen een antwoord krijgen: wat is het actuele gebruik van de parochiekerk? 
welke parochiekerken moeten de huidige bestemming behouden? Zijn er vormen van nevenbestemming 
mogelijk? Zijn er kerken die in aanmerking komen voor herbestemming? Worden onze kerken wel voldoende 
benut? Is er mogelijke interesse van andere actoren? Enz.  
Daarom mijn vragen:  
- Heeft de stad Waregem deze denkoefening gemaakt samen met de kerkfabrieken?  
- Is daar met verschillende actoren voor samengezeten (parochiale raden, …)  
- Is er in Waregem sprake van een onderbenutting van de kerken? Worden bepaalde kerken ook gebruikt 

voor andere activiteiten dan de erediensten? 
- Als dergelijke visie is uitgewerkt, kan de raad daar dan zicht op krijgen?  

Vraag 2. vraag raadslid T. Demuytere: stadstuintjes (volkstuintjes) 

Iedereen ziet dat Waregem stilaan volgebouwd wordt met woningen en appartementen. Zeker deze laatste 
schieten in het centrum als paddestoelen uit de grond. 
Bij het creëren van nieuwe woongelegenheden  moeten we inderdaad het ruimtegebruik beperken en is er in 
veel gevallen geen plaats meer over voor een eigen tuintje bij een woning en zeker niet bij een 
appartement. . Dit mag echter geen beletsel zijn om bewoners van die appartementen  de mogelijkheid te 
bieden een klein stadstuintje of volkstuintje in beheer  te kunnen geven. Vandaag stellen  we een duidelijke 
trend vast waarbij vooral mensen uit de stedelijke omgeving terug meer voeling en betrokkenheid wilen 
krijgen met lokaal voedsel en ecologische voeding.. Er wordt heden ten dage vanalles uitgevonden om 
gestresseerde mensen te helpen. Maar het is belangrijker de stress zo veel mogelijk te vermijden. De vrije 
natuur en een groene omgeving kunnen hiier zeker toe bijdragen. Vooral nu dat het duidelijk is dat voor 
nieuw bos in onze stad het "wachten op Godot" wordt… 
Stadstuintjes zijn van alle tijden en zijn  nu weer volop in opmars. Het is een sociaal gebeuren waarbij 
mensen weer leren met elkaar omgaan in een gezonde  en ontspannende omgeving; eventjes weg van het 
computer- of TV-scherm… 
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Er zou  daarenboven uitstekend kunnen samengewerkt  kunnen worden met onze compostmeesters die reeds 
jarenlang mooi werk leveren in onze stad. Ook de verenigingen Volkstuinen en Veltl kunnen hierbij  hun 
ervaring ten dienste stellen. Deze volkstuintjes zouden daarenboven in een groter kader als bv. een 
buurtpark ingepast kunnen worden. Openbare barbecues kunnen eventueel ook voorzien worden. 
Het is ook zo dat er voor de aanleg van volkstuintjes subsidies bestaan. 
Ik ga in ieder geval ons voorstel ook voorleggen op de volgende vergadering van de Minaraad. We zijn als 
Groene fractie ervan overtuigd dat er voldoende interesse bestaat om dit dossier verder uit te werken. 
Vraag: 
Is het Schepencollege bereid om op deze vraag in te gaan en effectief op zoek te gaan naar  mogelijke  
locaties  die hiervoor in aanmerking kunnen komen en tevens een budget hiervoor te voorzien? 
Ik zou het op prijs stellen indien ik tegen de gemeenteraad van volgende maand reeds een voorlopige 
toezegging vanwege het Schepencollege zou kunnen bekomen. 

Vraag 3. vraag raadslid H. Vandenbroeke: interventies 

Voetbal was een feest op zondag 19 mei laatstleden in Waregem. Door de reële kans op een eerste 
kampioenstitel en de massale opkomst werden uiteraard op heel korte termijn maatregelen genomen om dit 
alles in goede banen te leiden. Onvermijdelijk is het echter dat zich her en der echter ook incidenten 
voordoen. 
Mijn concrete vraag: Graag had ik geweten hoeveel interventies er door politie en hulpdiensten werden 
genoteerd die dag en avond en wat deze concreet inhielden. 

26. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 7 mei 2013. 

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

 


