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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 02 juli 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, 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: 

Delphine Cloet: Raadslid 

 

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 

- Besluit dd. 20/06/2013 van de Deputatie waarbij de gemeenteraadsbeslissing van Waregem dd. 
04/06/2013 houdende hersamenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, werd 
goedgekeurd. 

- Volgende commissie: woensdag 28 augustus 2013 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 september 2013 om 19.00u. 

H1. kennis nemen kasverslag 4e kwartaal 2012 Stad Waregem: aanvaarden van het punt wegens 

hoogdringendheid door de gemeenteraad bij 2/3 meerderheid 

Aan de gemeenteraad wordt het akkoord gevraagd om het agendapunt “kennis nemen kasverslag 4e 

kwartaal 2012 stad Waregem” bij hoogdringendheid te behandelen in huidige zitting. 

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

H2. kennis nemen kasverslag 4e kwartaal 2012 Stad Waregem 

Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 42 356 662,19 euro. Dit bedrag stemt overeen met 

de resultaten uit de boekhouding: 
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Kastoestand Stad 2012-12-31 

Financiële rekeningen Algemene Saldi 

 Rekening Debet Credit 

DEXIA rek. courant 55001 1 500 675,97  

DEXIA rek. kredietopeningen 55006   

DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 31 103,36  

DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018   

DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030   

Fortis rek. courant 55201 121 031,74  

Fortis rekening leningsgelden 55218   

Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 40 240 296,98  

Andere banken 55501 492 214,55  

Bank van de Post rek. courant 55600 36 162,14  

Kas speciën 55700 81,72  

Totaal van de financiële rekeningen  42 421 566,46  

Saldo van de financiële rekeningen  42 421 566,46  

Interne overboekingen   0,00 

DEXIA betalingen in uitvoering   64 904,27 

Globaal saldo  42 356 662,19  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit kasverslag. 

2. kennis nemen jaarverslag 2012 - stad Waregem 

Alle raadsleden hebben het jaarverslag 2012 van het stadsbestuur ontvangen. Dit jaarverslag beschrijft de 
bestuurstoestand van het werkjaar 2012. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag 2012 van het stadsbestuur 
Waregem. 

3. kennis nemen rapport 2012 - dagelijks bestuur 

Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad de definitie van dagelijks bestuur goedgekeurd, waarbij het college 
van burgemeester en schepenen gemachtigd wordt een aantal daden van beheer te stellen in bepaalde 
bevoegdheidsdomeinen. In navolging van het Gemeentedecreet en het Intern Controle Systeem, goedgekeurd 
in de gemeenteraad van 2 oktober 2007, wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad over de 
handelingen van dagelijks bestuur. Het rapport is opgenomen in de bijlage van het jaarverslag. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 2012 dagelijks bestuur. 

4. kennis nemen rapport 2012 - klachtenbehandeling 

Op 2 oktober 2007 heeft de gemeenteraad het reglement betreffende de klachtenbehandeling goedgekeurd. 
Dit reglement bepaalt onder andere dat er jaarlijks gerapporteerd wordt aan het college van burgemeester 
en schepenen en aan de gemeenteraad over de behandelde en openstaande klachten. Op vandaag is er een 
rapport voor de klachten geregistreerd in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 
Het rapport is opgenomen in de bijlage van het jaarverslag. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 2012  klachtenbehandeling. 

5. kennis nemen rapport 2012 - Intern Controle Systeem 

Op 2 oktober 2007 heeft de gemeenteraad het Intern Controle Systeem goedgekeurd. De invoering gebeurt 
gefaseerd en jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de gemeenteraad. Het rapport is opgenomen in de 
bijlage van het jaarverslag. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 2012 Intern Controle Systeem. 

6. goedkeuren rekening 2012 vzw Sportbeheer  

De rekening 2012 van vzw Sportbeheer werd vastgesteld in de Algemene Vergadering van de vzw op 8 april 
2013 met volgende eindcijfers: 
 

Rekening 2012 vzw Sportbeheer 
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  REKENING 2011 BW 2012 REKENING 2012 

Cafetaria 68 152,98 68 500,00 70 510,76 

Zwemmen 673 478,58 636 200,00 687 955,46 

Sporthallen 53 103,98 50 500,00 54 811,41 

Openluchtcentra 54 854,40 53 462,50 55 219,23 

Andere opbrengsten 127 041,59 133 500,00 153 322,70 

Aanrekening kosten energie 54 889,95 52 000,00 63 142,26 

Deelname sportactiviteiten 88 871,43 88 000,00 96 107,10 

Financiële opbrengsten 3 658,26 2 000,00 3 792,39 

Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

OPBRENGSTEN WERKING 1 124 051,17 1 084 162,50 1 184 861,31 

Toelage stad 1 240 314,00 1 213 862,04 1 213 862,04 

Gratis sporten 38 310,60 40 000,00 38 546,80 

Overdracht vorig DJ 84 824,12 156 675,46 156 675,46 

OVERDRACHTEN 1 363 448,72 1 410 537,50 1 409 084,30 

    

TOTAAL OPBRENGSTEN 2 487 499,89 2 494 700,00 2 593 945,61 

    

Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen 44 938,35 

46 100,00 45 917,36 

Diensten en diverse goederen 83 585,39 87 100,00 82 427,60 

Water, gas, elektriciteit 534 612,04 575 000,00 576 513,67 

Diversen 77 304,22 65 000,00 64 538,64 

Onderhoud 311 348,74 333 500,00 339 221,11 

Verzekeringen 8 523,09 10 000,00 8 301,38 

KOSTEN WERKING 1 060 311,83 1 116 700,00 1 116 919,76 

Interim 1 022,61 7 000,00 6 455,17 

Bezoldiging, sociale lasten en 
pensioenen 1 269 489,99 

1 371 000,00 1 350 573,70 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 187,09 

    

TOTAAL KOSTEN 2 330 824,43 2 494 700,00 2 474 135,72 

    

Resultaat 156 675,46  119 809,89 

 
Het over te dragen resultaat van 2012 bedraagt 119 809,89 euro. In het budget 2013 van de vzw werd een 
winstresultaat uit vorig dienstjaar voorzien van 40 000,00 euro. Aan de vzw wordt gevraagd het resultaat van 
119 809,89 euro in te brengen in hun budgetwijziging 2013. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2012 van vzw Sportbeheer goed te keuren. 

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

7. goedkeuren rekening 2012 vzw cultuurcentrum De Schakel 

De rekening 2012 van de vzw CultuurCentrum De Schakel werd vastgesteld in de Algemene Vergadering van de 
vzw op 15 april 2013 en toont het volgend resultaat: 
 

KOSTEN BW 12 Rek 12 OPBRENGSTEN BW 12 Rek 12 

Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen 402 500,00 388 249,43 Omzet 432 850,00 472 798,14 

Diensten en diverse goederen 434 020,00 406 056,33 Geproduceerde vaste activa 2 700,00 5 418,59 

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 826 810,00 837 897,55 Overige bedrijfsopbrengsten 1 122 938,21 1 132 554,97 

Afschrijvingen en waarde-
verminderingen/ voorzieningen 37 155,65 38 914,09 

Derving door gratis 
dienstverlening en verhuur 9 000,00 6 696,19 
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Andere bedrijfskosten 12 535,00 10 183,13 
Diverse bedrijfsopbrengsten 

7 400,00 10 640,75 

Financiële kosten 960,00 1 067,80 
Terugbetaling elektriciteit door 
stad 13 000,00 12 029,66 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 
Terugbetaling vakantieateliers 
door sportbeheer 2 500,00 1 117,14 

   
Financiële opbrengsten 2 500,00 3 362,22 

   
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 190,00 

Totaal kosten 1 713 980,65 1 682 368,33 Totaal opbrengsten 1 592 888,21 1 644 807,66 

Niet te verrekenen afschrijvingen -30 000,00 -32 543,34 
Overgedragen winst vorig 
dienstjaar/vermoedelijk boni 116 611,79 117 044,62 

Onderhouds- en 
vervangingsinvesteringen 20 000,00 18 475,46 Over te dragen verlies 0,00 0,00 

Uitbreidingsinvesteringen 
10 000,00 10 315,30 

  
 

Niet te verrekenen voorziening 
loon arbeidsvrijstelling 55+ -7 500,00 -6 617,60 

  
 

Over te dragen winst 3 019,35 79 483,95 
  

 

Algemeen totaal 1 709 500,00 1 751 482,10 Algemeen totaal 1 709 500,00 1 761 852,28 

 
  

Budgettair resultaat BW 12 Rek 12 

Opbrengsten 1 592 888,21 1 644 807,66 

Kosten -1 713 980,65 -1 682 368,33 

Saldo van het dienstjaar -121 092,44 -37 560,67 

Resultaat vorig boekjaar  116 611,79 117 044,62 

Investeringen -30 000,00 -28 790,76 

Afschrijvingen en voorzieningen 30 000,00 32 543,34 

Voorziening loon 
arbeidsvrijstelling 55+ 7 500,00 6 617,60 

Over te dragen budgettair 
resultaat 3 019,35 89 854,13 

 
Het over te dragen budgettair resultaat uit de rekening 2012 van de vzw CultuurCentrum De Schakel 
bedraagt 89 854,13 euro. Het resultaat over te dragen uit 2012 werd in budget 2013 op 41 330,00 euro 
geraamd. Aan de vzw wordt gevraagd dit aan te passen in hun budgetwijziging. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2012 van de vzw CultuurCentrum De Schakel goed te 
keuren. 

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

8. goedkeuren activiteitenverslag 2012 en jaarrekening 2012 WAGSO 

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO keurde het activiteitenverslag 2012 goed in 
zitting van 26 maart 2013 en stelde de jaarrekening 2012 vast. 
De jaarrekening 2012 wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: 

Uitgaven BW 2012 Rekening 2012 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 861 720,00 1 013 763,15 

Diensten en diverse goederen 805 960,00 638 510,54 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 190 600,00 197 077,92 

Afschrijvingen – waardeverminderingen – 

voorzieningen 321 800,00 

241 355,69 

38 060,00 

Andere bedrijfskosten 3 870,00 38 550,17 

TOTAAL 2 183 950,00 2 167 317,47 

 

  

Ontvangsten BW 2012 Rekening 2012 

Omzet 2 336 800,00 2 449 595,09 

Andere bedrijfsopbrengsten 4 350,00 1 966,50 
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TOTAAL 2 341 150,00 2 451 561,59 

 

  

Financiële kosten 54 250,00 53 515,37 

Uitzonderlijke kosten 446,25 50 000,00 

Financiële opbrengsten 2 125,00 3 689,88 

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 

Totaal resultaat 104 628,75 184 418,63 

Belastingen op het resultaat 0,00 10 107,38 

Totaal resultaat boekjaar 2012 104 628,75 174 311,25 

Overgedragen verlies vorige dienstjaren - 105 046,14 - 105 046,14 

Over te dragen verlies/ winst - 417,39 69 265,11 

 
De eindbalans op 31 december 2012 geeft volgende cijfers: 

Actief Passief 

Materiële vaste activa 3 990 709,07 Kapitaal 2 282 673,90 

Voorraden en bestellingen in 

uitvoering 
711 354,54 Reserves 81 020,32 

Vorderingen op <1 jaar 377 331,39 
Voorzieningen voor risico‟s 

en kosten 
288 896,39 

Geldbeleggingen 0,00 Schulden >1 jaar 1 055 000,00 

Liquide middelen 285 414,99 Schulden <1 jaar 1 455 013,03 

Overlopende rekeningen 34 291,55 Overlopende rekeningen 236 497,90 

 5 399 101,54  5 399 101,54 

 
Gelet op artikel 39 van de statuten, legt de raad van bestuur aan de gemeenteraad voor om 10% van de 
nettowinst, zijnde 6 926,51 euro, op een rekening-courant te boeken ten gunste van de stad met aftrek van 
25% roerende voorheffing. Ze stelt ook voor om de overige 90% van de nettowinst, zijnde 62 338,60 euro als 
beschikbare reserves te boeken binnen de boekhouding van WAGSO. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het activiteitenverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van het 
autonoom gemeentebedrijf WAGSO goed te keuren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verdelen van de nettowinst goed te keuren volgens het 
voorstel van de raad van bestuur van WAGSO. 

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

9. goedkeuren dienstjaarrekening 2012 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

De dienstjaarrekening 2012 werd vastgesteld door de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor 

Zuid-West-Vlaanderen in zitting van 31 mei 2013 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting 

van 31 mei 2013. 

 

De dienstjaarrekening 2012 vertoont volgende eindcijfers: 

Dienstjaarrekening 2012 Vereniging Ons Tehuis 

  BW 2012 Rekening 2012 

60 Werkingskosten - 5 750 511,20 - 5 691 881,69 

70 Werkingsopbrengsten 5 573 861,84 5 485 123,22 

 Werkingsresultaat - 176 649,36 - 206 758,47 

65 financiële kosten - 12 384,03 - 12 126,40 

75 financiële opbrengsten 43 313,00 37 874,92 

 financieel resultaat 30 928,97 25 748,52 
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66 uitzonderlijke kosten - 14 034,28 - 17 779,50 

76 uitzonderlijke opbrengsten 50 781,00 52 123,50 

 uitzonderlijk resultaat 36 746,72 34 344,00 

 resultaat boekjaar - 108 973,67 - 146 665,95 

 Bestemd fonds Garve - 6 000,00 - 13 061,72 

 Bestemd fonds feestcomité 0,00 - 100,45 

 Bestemd fonds investeringen 6 632,28 - 10 091,62 

 afschrijvingen/waardevermindering 155 350,12 154 558,00 

 verrekening investeringssubsidies - 10 863,00 - 10 862,98 

 Kapitaalsaflossing lening - 11 888,25 - 11 888,25 

 
te financieren resultaat/ toevoeging 

aan de gemeentelijke bijdrage 
24 257,48 - 38 112,97 

In plaats van de voorziene toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage van 24 257,48 euro, resulteert de 

rekening 2012 in een te financieren bedrag van 38 112,97 euro. 

 

De balans na resultaatverdeling vertoont op 31 december 2012 volgende eindcijfers: 

Actief Passief 

II Immateriële vaste activa 6 911,52 I Kapitaal 3 563 551,94 

III Materiële vaste activa 2 015 578,93 IV Gem. bijdr. in de werking 

en aflossing/ Bestemd fonds 

249 072,03 

945 550,23 

IV Financiële vaste activa 5 000,00 V Gecumuleerd resultaat - 1 578 096,61 

V Vorderingen > 1 jaar 322 039,00 VI Investeringssubsidies & 

schenkingen 

131 961,01 

VII Vorderingen < 1 jaar 317 462,13 VII Voorzieningen voor risico‟s 

& kosten 

123 000,00 

VIII Geldbeleggingen 1 325 000,00 VIII Schulden > 1 jaar 278 210,15 

IX Liquide middelen 784 282,35 IX Schulden < 1 jaar 974 349,80 

X Overlopende rekeningen 37 496,27 X Overlopende rekeningen 126 171,65 

Totaal 4 813 770,20 Totaal 4 813 770,20 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de dienstjaarrekening 2012 van de Vereniging Ons Tehuis voor 

Zuid-West-Vlaanderen goed te keuren. 

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

10. kennis nemen rekening 2012 kerkfabriek Heilige Moeder Anna 

De kerkfabriek Heilige Moeder Anna diende haar jaarrekening 2012 in op 24 mei 2013 bij de gemeente 

Deerlijk. Deze rekening wordt er voor gunstig advies aan de gemeenteraad voorgelegd in zitting van 4 juli 

2013. De gemeenteraad van Waregem dient kennis te nemen van deze jaarrekening met volgende cijfers: 

Kerkfabriek 
St.-Anna Ontvangsten Uitgaven 

Toelage 
2012 Saldo 2012 

Saldo vorig 
dj 

Rekening 
2012 

Exploitatie € 3 382,79 € 11 340,38 € 9 315,12 € 1 357,53 € 10 473,30 € 11 830,83 

Investering € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 2 500,00 

Totaal € 3 382,79 € 11 340,38 € 9 315,12 € 1 357,53 € 12 973,30 € 14 330,83 

Het aandeel in de toelage 2012 voor Waregem is 11,5% of 1 071,24 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rekening 2012 van de kerkfabriek Heilige 
Moeder Anna. 

11. kennis nemen jaarrekening en jaarverslag 2012 OCMW Waregem 
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Omschrijving Budget 2012 IKA 1 BW 1 IKA 2 BW 2 Rek 2012 

Exploitatie uitgaven - 25 027 644 -25 871 186 -26 097 886 - 26 030 144 - 26 030 144 - 24 989 419,10 

Exploitatie ontvangsten 

(incl gemeentelijke bijdrage) 

26 742 428 27 585 970 27 812 670 27 744 928 27 744 928 26 976 211,70 

Saldo exploitatie 1 714 784 1 714 784 1 714 784 1 714 784 1 714 784 1 986 792,60 

Investeringsuitgaven - 562 500 - 562 500 - 562 500 - 562 500 - 2 705 137 - 2 467 365,72 

Investeringsontvangsten 194 500 194 500 194 500 194 500 194 500 330 233,42 

Saldo investeringen - 368 000 - 368 000 - 368 000 - 368 000 - 2 510 637 - 2 137 132,30 

Andere uitgaven - 1 844 778 - 1 844 778 - 1 844 778 - 1 844 778 - 1 844 778 - 1 844 778,00 

Andere ontvangsten 380 589 380 589 380 589 380 589 2 523 226 2 369 756,83 

Gecumuleerd budgettair 

resultaat vorige jaren 

1 811 425 1 811 425 1 811 425 1 811 425 1 811 425 3 673 647,42 

Bestemde gelden - 1 498 258 - 1 498 258 - 1 498 258 - 1 498 258 - 1 498 258 - 1 847 259,79 

Kasresultaat 2012 195 762 195 762 195 762 195 762 195 762 2 342 461,34 

 
Eind 2012 werd het gros van de facturen van de Zorgcampus fase 3 door Belfius geconsolideerd in vier 
afzonderlijke leningen. Hiervoor werd nog een tweede technische budgetwijziging doorgevoerd en 
goedgekeurd door de OCMW-raad. Deze werd niet meer voorgelegd aan en goedgekeurd door de 
Gemeenteraad. 

 

Financieel draagvlak 2 863 210,82 

Exploitatie ontvangsten 26 976 211,70 

Exploitatie uitgaven – nettokosten schulden (24 989 419,10 – 876 418,22) - 24 113 000,88 

Netto periodieke leningsuitgaven 2 449 767,59 

Netto aflossingen van schulden 1 573 349,37 

Nettokosten van de schulden 876 418,22 

Autofinancieringsmarge 413 443,23 

 

Gemeentelijke bijdrage 5 400 000,00 

Investeringstoelage (serviceflats) 150 000,00 

 
Bij de overschakeling naar BBC, werd het boni van 379 096,00 euro uit de rekening van 2011 terugbetaald 
aan de stad. Bijgevolg was de gemeentelijke bijdrage voor 2012 (5 400 000,00 euro – 379 096,00 euro) in 
totaal 5 020 904,00 euro. De autofinancieringsmarge uit de jaarrekening is het boni van 2012. Deze bedraagt 
413 443,23 euro en zal verrekend worden met de gemeentelijke bijdrage voor 2013 in budgetwijziging 4 van 
de stad. 

 

De balans van het OCMW per eind 2012 ziet er als volgt uit: 

Geconsolideerde balans op 31/12/2012 na resultaatsverwerking 

Activa 

Passiva 

 

47 861 057,95 EUR 

47 861 057,95 EUR 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van 
het OCMW Waregem. 

12. vaststellen rekening 2012 + bijlagen: stad Waregem 

De begrotings- en jaarrekening wordt vastgesteld met de volgende eindcijfers: 

De budgetrekening 2012 

 Gewone dienst Buitengewone dienst 

1. Vastgestelde rechten ten voordele 

van de gemeente 

62 088 870,41 

 

41 491 018,54 
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- Onverhaalbare en oninvorderbare 

bedragen 

-20 471,21 

Netto vastgestelde rechten 

- Vastgestelde uitgaven 

=62 068 399,20 

-55 587 214,34 

=41 491 018,54 

-39 535 634,68 

BUDGETRESULTAAT 6 481 184,86 1 955 383,86 

2. Netto vastgestelde rechten 

 - Aanrekeningen 

62 068 399,20 

-54 414 234,36 

41 491 018,54 

-9 768 005,54 

BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT OVER 

TE DRAGEN NAAR HET VOLGEND 

DIENSTJAAR 

7 654 164,84 31 723 013,00 

3. Vastgestelde uitgaven 

- Aanrekeningen 

55 587 214,34 

-54 414 234,36 

39 535 634,68 

-9 768 005,54 

NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR 

OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN 1 172 979,98 29 767 629,14 

 

De balans en resultatenrekening 

 

1. Balans per 31 december 2012 

 

Vaste activa 201 132 719,87 

 

Vlottende activa 49 161 688,65 

 

 

Eigen vermogen 213 720 532,94 

 

Schulden 36 573 875,58 

Totaal activa 250 294 408,52 Totaal passiva 250 294 408,52 

 

2. Resultatenrekening per 31 december 2012 

Exploitatieboni – exploitatiemali 5 294 228,21 

 

Uitzonderlijk boni – Uitzonderlijk mali 8 064 131,36 

Boni – Mali van het jaar 13 358 359,57 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetrekening vast te stellen. 

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

13. kennis nemen kasverslag 1e kwartaal 2013 Stad Waregem 

Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 40 299 629,24 euro. Dit bedrag stemt overeen met 
de resultaten uit de boekhouding: 

Kastoestand Stad 2013-03-31 

Financiële rekeningen Algemene Saldi 

 Rekening Debet Credit 

DEXIA rek. courant 55001 1 704 434,36  

DEXIA rek. kredietopeningen 55006   

DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 58 460,21  

DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018   

DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030   

Fortis rek. courant 55201 36 563,55  

Fortis rekening leningsgelden 55218   

Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 38 145 659,36  
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Andere banken 55501 1 520 812,17  

Bank van de Post rek. courant 55600 40 346,65  

Kas speciën 55700 6 058,70  

Totaal van de financiële rekeningen  41 512 335,00  

Saldo van de financiële rekeningen  41 512 335,00  

Interne overboekingen   4 467,59 

DEXIA betalingen in uitvoering   1 208 238,17 

Globaal saldo  40 299 629,24  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit kasverslag. 

14. stad Waregem: goedkeuren budgetwijzigingen 1 en 2 dienstjaar 2013 + bijlagen 

Het buitengewone budget wordt als volgt gewijzigd in BW1: 
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ 

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

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2011      │    13.188.271,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │    13.188.271,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2012               │   -12.303.190,00 │     1.070.302,00 │             0,00 │   -11.232.888,00 │(2) 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2012      │       885.081,00 │     1.070.302,00 │             0,00 │     1.955.383,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2013                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │     6.696.950,00 │       988.200,00 │     2.000.000,00 │     5.685.150,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │     9.936.390,00 │     5.301.554,00 │       245.000,00 │    14.992.944,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Uitgaven vorige jaren                       │             0,00 │        83.000,00 │             0,00 │        83.000,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │     2.460.609,00 │     4.981.052,00 │             0,00 │     7.441.661,00 │ 

│ Uitgaven overboekingen                      │       106.250,00 │             0,00 │       100.000,00 │         6.250,00 │ 

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2013       │      -885.081,00 │       584.698,00 │    -1.655.000,00 │    -1.955.383,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2013      |             0,00 |(5)                                                                                                       

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

 

Het gewone budget wordt als volgt gewijzigd in BW2: 
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ 

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

│                                             │ oorspronkelijke  │        +         │        -         │ voorgestelde     │ 

│                                             │ budget of de     │                  │                  │ wijziging        │ 

│                                             │ vorige wijziging │                  │                  │                  │ 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2011      │     7.238.746,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │     7.238.746,00 │(1) 

│ Resultaat budgetrekening 2012               │    -5.748.419,00 │     4.990.857,00 │             0,00 │      -757.562,00 │(2) 

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

│ Algemeen resultaat budgetrekening 2012      │     1.490.327,00 │     4.990.857,00 │             0,00 │     6.481.184,00 │(3) 

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2013                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    49.194.530,00 │       397.151,00 │        29.176,00 │    49.562.505,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    47.300.524,00 │       499.248,00 │       217.271,00 │    47.582.501,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten vorige jaren                    │        84.658,00 │        19.393,00 │             0,00 │       104.051,00 │ 

│ Uitgaven vorige jaren                       │         5.151,00 │       103.998,00 │             0,00 │       109.149,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Uitgaven overboekingen                      │     3.460.609,00 │     4.981.052,00 │             0,00 │     8.441.661,00 │ 

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2013       │    -1.487.096,00 │    -5.167.754,00 │       188.095,00 │    -6.466.755,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2013      |        14.429,00 |(5)                                                                                                       

──────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

 

Het meerjarig beleidsplan (2013-2015), waarin de prognose 2012 wordt vervangen door de rekening 2012 en 

waarin ook de begrotingswijziging 1 en 2 worden ingebracht, kent een gunstig verloop: 

Rubrieken Rekening Budget Reken.  Budget Prognose Prognose Prognose 

 
2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 

1.Ontvangsten Budget 

 
47.182.893 

 
49.194.530 

   
  Goedg.wijz. 

 
647.452 

     
  Goed te keuren 

   
367.975 
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  Totaal 50.007.992 47.830.345 50.226.273 49.562.505 49.562.505 50.056.733 50.751.828 

2.Uitgaven Budget 

 
46.864.564 

 
47.300.524 

   
  Goedg.wijz. 

 
503.379 

     
  Goed te keuren 

   
281.977 

   
  Totaal 41.420.925 47.367.943 43.820.288 47.582.501 45.624.158 46.447.824 47.115.690 

        
3.Saldo eigen dienstjaar 8.587.067 462.402 6.405.986 1.980.004 3.938.347 3.608.909 3.636.138 

        
4.Saldo vorige dienstjaren  282.700 223.944 707.454 - 5.098 - 5.098 

  
4.bis Ongebruikt op overdrachten 0 

      
5. Saldo overboekingen - 7.877.108 - 7.871.001 - 7.871.001 - 8.441.661 - 8.441.661 - 5.500.000 - 3.700.000 

        

        
6. Resultaat van het jaar 992.659 - 7.184.655 - 757.562 - 6.466.755 - 4.508.412 - 1.891.091 - 63.862 

        
7.Algemeen resultaat vorig jaar 6.246.087 7.238.746 7.238.746 6.481.185 6.481.185 1.972.773 81.682 

        

        
8.Algemeen resultaat van het jaar 7.238.746 54.091 6.481.185 14.430 1.972.773 81.682 17.820 

        
9. Saldo gewoon reservefonds  2.700.000 100.000 100.000 500.000 500.000 500.000 250.000 

10 Saldo gewoon Rf pensioen 2.750.000 3.750.000 3.750.000 4.500.000 4.500.000 5.250.000 6.000.000 

        
11. Financiele  toestand 12.688.746 3.904.091 10.331.185 5.014.430 6.972.773 5.831.682 6.267.820 

         
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 1 en 2 dienstjaar 2013 stad Waregem en 
bijlagen goed te keuren. 

 

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

15. goedkeuren waarborg voor de langlopende kredieten van WAGSO 

In zitting van het directiecomité van het WAGSO van dinsdag 11 juni 2013 werd de opdracht „Kredieten ter 
financiering van het bestuur‟ voor kortlopende kredieten toegewezen aan ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 
Brussel ten belope van 3 000 000,00 euro en voor langlopende kredieten toegewezen aan Belfius Bank NV, 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel ten belope van 1 000 000,00 euro. De korte termijnkredieten zullen worden 
opgenomen ter financiering van de aankoop en uitrusting van onroerende goederen. De langlopende 
kredieten zullen dienstig zijn ter financiering van investeringen die WAGSO dient uit te voeren aan alle 
bestaande en toekomstige gebouwen die WAGSO in beheer en/ of eigendom heeft of verwerft. Voorwaarde 
tot het bekomen van beide financieringen is de waarborg van de stad. Dit betekent dat de stad zich 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg stelt voor de terugbetaling van alle bedragen die door de 
kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de kredieten wat betreft zowel het kapitaal als de 
intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden. De stad 
verklaarde zich reeds borg te stellen voor WAGSO tegenover ING België NV voor een totaal bedrag van 
4 000 000,00 euro in gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2010. Deze waarborg diende ter dekking van de 
vorige korte termijnleningen van WAGSO bij ING. Voorstel is om deze waarborg verder te laten lopen voor de 
nieuwe korte termijnkredieten van WAGSO bij ING. ING is hiermee akkoord omdat er geen nieuwe opnames 
meer kunnen gebeuren binnen het kredietengagement van 2010. De stad dient zich alsnog borg te stellen 
tegenover Belfius Bank NV voor de langlopende kredieten. De maximale opname bedraagt 1 000 000,00 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verlengen van de waarborg ten opzichte van ING en de 
nieuwe waarborg voor de langlopende kredieten ten belope van 1 000 000 euro van WAGSO bij Belfius 
goed te keuren. 

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

16. goedkeuren actualisering kapitaal Imog 

Conform de beslissing in de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013 en overeenkomstig 
artikel 10 van de Imog-statuten werd het geplaatste kapitaal van de vennoten bij de toetreding tot het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband geactualiseerd volgens het aantal inwoners in december 2012. 
Deze actualisering heeft een aanpassing van het aantal aandelen tot gevolg, samen met een opvraging van 
het verschil van kapitaal ten opzichte van de toetreding. 
Voor Waregem betekent dit een verhoging van het geplaatste kapitaal met 9 054,00 euro. Het aantal 
inwoners verhoogde van 33 099 inwoners bij oprichting naar 36 751 inwoners op 19/12/2012. Het bedrag van 
het kapitaal dat door elke gemeente wordt geplaatst, is bepaald op 2,4789 euro per inwoner. Het geplaatste 
kapitaal verhoogt bijgevolg van 82052 naar 91106. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de actualisering goed te keuren en te voldoen voor een bedrag 
van 9 054,00 euro. 

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

17. goedkeuren aanpassen definitie van dagelijks bestuur 

Voorstel 
Conform artikel 43 §2 punt 9 dient de gemeenteraad bij het begin van de legislatuur het dagelijks bestuur 
vast te stellen. 
Het dagelijks bestuur voor Waregem werd in zitting van in zitting van 5 februari 2013 goedgekeurd. 
Door het verschijnen van het KB van 2 juni 2013 komt de nieuwe wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 
en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten van kracht op 1 juli 2013. De wetgeving van 24 december 1993 
wordt vanaf die datum opgeheven. 
In de beslissing van het dagelijks bestuur van 5 februari 2013 wordt nog verwezen naar de vervallen 
wetgeving van 24 december 1993 met daarbij horende drempelbedragen. 
Deze beslissing van het dagelijks bestuur dient bijgevolg als volgt aangepast te worden: 
Artikel 2 – 1): 
Een opdracht vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen, die binnen de perken valt van de kredieten 
van de gewone dienst van het budget van het desbetreffende dienstjaar, en deze opdracht het bedrag niet 
overschrijdt zoals bepaald bij toepassing van artikel 17 §2 1°a 26 §1 1°a van de wet op de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van 24 december 1993 15 juni 2006. 
Artikel 2 – 2): 
Een opdracht vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen, die binnen de perken valt van de kredieten 
van de buitengewone dienst van het budget van het desbetreffende dienstjaar, en deze opdracht het bedrag 
niet overschrijdt zoals bepaald bij toepassing van artikel 122 1° 5 §4 van het koninklijk besluit van 8 januari 
1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten 14 januari 2013 tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsbesluiten van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken. 
Artikel 3 – 1): 
Verrichtingen, waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag voorzien in artikel 122 1° 5 §4 van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en 
diensten 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken, worden uitgesloten van de visumverplichting door de financieel 
beheerder. 
Artikel 6: 
Het aanpassen, uitbreiden of herstellen van de nutsleidingen wordt als een opdracht van dagelijks bestuur 
vastgesteld, indien deze aanpassing of uitbreiding beperkt blijft tot het bedrag van toepassing in artikel 122 
1° 5 §4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, 
leveringen en diensten 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsbesluiten van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 
Aansluitend met de vermelde bedragen in de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten worden volgende 
bedragen in de definitie dagelijks bestuur aangepast: 

- Voor artikel 2 – 1): 67 000 € wordt 85 000 €; 
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- Voor artikel 2 – 2): 5 500 € wordt 8 500 ; 
- Voor artikel 3 – 1): 5 500 € wordt 8 500 ; 
- Voor artikel 6): 5 500 € wordt 8 500 . 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangepaste definitie van dagelijks bestuur goed te keuren. 

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

18. stedelijk personeel: goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling 

De rechtspositieregeling voor het personeel van de stad werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
2 december 2008 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 10 januari 2012. 
De rechtspositieregeling bevat de bepalingen omtrent de rechtspositie van het personeel waaronder als 
belangrijkste: de loopbaan (werving en selectie, bevordering, vorming, evaluatie, anciënniteiten), verloven 
en afwezigheden, salaris, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen. 
De rechtspositieregeling werd opgemaakt conform het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. Dit besluit werd recent gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012.  
In dit wijzigingsbesluit staan een aantal dwingende bepalingen die opgenomen moeten worden in de 
rechtspositieregeling. Deze wijzigingen zijn al bij al beperkt (zie tekst in het rood). Het gaat om 
versoepelingen bij competentiegerichte aanwervingen (afwijking diplomavereiste), meerekenbaarheid van 
vroegere beroepservaring waarbij het begrip “overheid” ruimer wordt bekeken, een ontslagregeling van op 
proef benoemden wegens langdurige ziekte, een aangepaste berekening van de toelagen op het loon en 
aanpassingen van de evaluatie van de decretale graden. Bij de verloven en afwezigheden vinden we de 
wijzigingen terug inzake de regelgeving op de diverse vormen van loopbaanonderbreking, bijsturingen in de 
regelgeving van de bloedgift en de uitbreiding van het geboorteverlof. 
Daarnaast worden in overleg met het OCMW nog een aantal bijkomende verduidelijkingen, aanvullingen en 
wijzigingen voorgesteld (zie tekst in het oranje). Deze wijzigingen betreffen vooral de mogelijkheid om bij 
een aanwerving te werken met de aanleg van pools van kandidaten, enkele technische wijzigingen in de 
evaluatieprocedure, de mogelijkheid om een vacature in te vullen bij externe personeelsmobiliteit, de 
invoering vanaf 1 januari 2014 van de vakantieregeling publieke sector voor de contractuelen, de opname 
van de regeling inzake Europese vakantie, enkele verduidelijkingen bij de verlofregelingen en bij de sociale 
voordelen. 
De wijzigingen werden voorgelegd aan het managementteam op 17 juni en besproken op de vergadering van 
het overleg- en onderhandelingscomité op 19 juni. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van de rechtspositieregeling van het 
stadspersoneel goed te keuren. 

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

19. stedelijk brandweerpersoneel: goedkeuren wijzigingen organiek reglement 

Het organiek reglement van het stedelijk brandweerpersoneel werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
2 oktober 2007 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008. 
In overleg met de staf van de brandweer worden de volgende wijzigingen voorgesteld (zie bijlage): 
1) Personeelskader van de vrijwilligers (artikel 6) 
Volgens het Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de 
snelste adequate hulp en van de adequate middelen moet de bevelvoerder van een autopomp een 
onderofficier zijn. Enkel in overgangsfase mag de bevelvoerder een korporaal met een gelijkwaardig niveau 
van opleiding zijn. Bijgevolg wordt er voorgesteld het aantal onderofficieren met 9 uit te breiden en het 
aantal korporaals met 9 te verminderen. 
Meer en meer vrijwilligers stellen zich op veel momenten onbeschikbaar. Om de permanentie te kunnen 
handhaven wordt dan ook voorgesteld het aantal brandweermannen met 12 uit te breiden. 
2) Sportproeven (artikel 9 en 10) 
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In de sportproef „buigen van de armen‟ staat er een tegenstrijdigheid, nl. de handen in pronatie en de palm 
naar binnen. De term in pronatie wordt geschrapt. 
Om te slagen in de lichamelijk proef moet de kandidaat in een aantal testen ten minste de helft van de 
punten behalen. Deze testen zijn dan ook eliminerend. Er wordt voorgesteld de test „verspringen zonder 
aanloop‟ hier te schrappen, zodat deze niet langer eliminerend is. 
3) Bevorderingsproeven (artikel 19) 
Bij de theoretische proef van de bevorderingsvoorwaarden wordt er voor de duidelijkheid een verfijning 
aangebracht in de tekst. 
4) Wijzigen leeftijdsgrens leden vrijwillig brandweerkorps (artikel 23) 
Volgens het Koninklijk Besluit van 21 januari 2013 tot wijziging van artikel 23 van de bijlagen 2 en 3 van het 
Koninklijk Besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen 
betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdienst kan een lid van de vrijwillige brandweer 
op eigen verzoek blijven werken tot het einde van de maand waarin hij/zij 65 jaar wordt mits het vervullen 
van een aantal voorwaarden. 
De gemeenteraad heeft in zitting van 7 mei laatstleden dit uitstel van de leeftijdsgrens goedgekeurd. 
Deze wijziging moet nog opgenomen worden in het organiek reglement onder artikel 23. 
5) Vergoedingen van het vrijwilligerspersoneel 
Een aantal benamingen van referte weddenschalen zijn gewijzigd. (artikel 41.1) 
In artikel 41.6 wordt opgenomen dat de lessen voor het behalen van het basisbrevet brandweerman niet 
vergoed worden. Dit is conform een beslissing genomen door de beheerscommissie van de brandweerzone 
Fluvia. 
De wacht in de kazerne en in het ziekenhuis worden vergoed op basis van het uurloon van brandweerman 
ongeacht de graad van betrokkene. Het betreft hier de wacht in het kader van de permanentie. Dit wordt 
juist bepaald in artikel 41.6. 
De vzw Wobra kan dervingskosten aanrekenen wanneer een lid dat ingeschreven is voor een opleiding de 
lessen voortijdig stopt of niet deelneemt aan examens zonder geldige reden. Er wordt bijgevolg voorgesteld 
dat het bestuur in deze gevallen het inschrijvingsgeld en de eventuele dervingskosten kan aanrekenen aan 
betrokkene (toevoegen artikel 41.9). 
6) Dienstgerechtigde jaren i.k.v. de bijzondere premie (artikel 55.3) 
Voor het bepalen van de dienstgerechtigde jaren voor het verkrijgen van de bijzondere premie worden 
periodes van inactiviteit van meer dan twee maanden niet langer in aanmerking genomen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van het organiek reglement van het stedelijk 
brandweerpersoneel goed te keuren. 

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

20. stedelijk brandweerpersoneel: goedkeuren wijzigingen reglement van inwendige orde 

Het reglement van inwendige orde van het stedelijk brandweerpersoneel werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 2 oktober 2007. 
In overleg met de staf van de brandweer worden de volgende wijzigingen voorgesteld (zie bijlage): 
1) Plichten die gelden voor alle leden (Hoofdstuk III - Plichten, A) 
In de aanvulling bij punt 2. van dit hoofdstuk worden de voorwaarden met betrekking tot „aanwezigheden op 
oefeningen en interventies‟ en „beschikbaarheid‟ uitgeschreven. 
2) Plichten die gelden voor alle leden (Hoofdstuk III - Plichten, A) 
In punt 3. en 4. wordt de adviesraad vervangen door de kadervergadering omdat deze laatste beter geplaatst 
is om deze zaken te behandelen. De leden van de adviesraad (korporaals en brandweermannen) worden 
jaarlijks aangeduid door hun peloton en wisselen zelfs intern binnen het jaar). De kadervergadering 
daarentegen is samengesteld uit de officieren en de onderofficieren. 
3) Plichten die gelden voor alle leden (Hoofdstuk III - Plichten, A) 
In punt 3 wordt ook bepaald dat in geval van ziekte er een doktersattest afgegeven moet worden en dat 
voorziene afwezigheden vooraf meegedeeld moeten worden. 
4) Tuchtregeling (Hoofdstuk IV punt 9) 
Er wordt voorgesteld de mogelijkheid tot preventieve schorsing toe te voegen. 
5) Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag binnen het korps - 

vertrouwenspersonen (Hoofdstuk V punt 1) 
Er wordt voorgesteld de namen van de vertrouwenspersonen kenbaar te maken via een dienstnota en niet 
langer op te nemen in het reglement van inwendige orde. De vertrouwenspersonen worden aangesteld door 
de kadervergadering. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen van het reglement van inwendige orde van het 
stedelijk brandweerpersoneel goed te keuren. 

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

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

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

functie 

Op het kader van de vrijwillige brandweer in het organiek reglement wordt door de wijziging onder meer 
voorzien in 66 betrekkingen van brandweerman, waarvan er momenteel 50 ingevuld zijn. Door interne 
bevorderingen in de graad van korporaal zullen er nog meer plaatsen vrij komen, waardoor er maximaal 22 
betrekkingen van brandweerman vacant kunnen zijn. 
Om in de invulling van deze betrekkingen verder te voorzien, wordt voorgesteld om een aanwervingsproef te 
organiseren met de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar. Kandidaten die uit deze 
reserve worden aangesteld in de functie van stagiair brandweerman kunnen toegewezen worden zowel aan 
de hoofdpost als aan de bijpost, en dit volgens de noodwendigheden. 
Conform het organiek reglement zijn de aanwervingvereisten de volgende:  
1. Algemene voorwaarden  

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

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

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

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

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

- Slagen in de aanwervingsproeven.  
2. Aanwervingsproeven  

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

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

In totaal van de lichamelijke en de mondelinge proeven moeten de kandidaten 60% van de punten 
behalen.  
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Noot: het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan 
elke andere selectieproef vooraf. 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de organisatie van de proeven en de samenstelling 
van de examencommissie.  
3. Wervingsreserve  

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

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

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

22. onroerende goederen: goedkeuren overeenkomst gebruik parking Blauwpoortstraat nav 

Waregem Koerse 

Net als de voorgaande jaren wordt er voorgesteld om het weiland, gelegen aan de Blauwpoortstraat, te 
huren aan de heer Germain Verhelst, Blauwpoortstraat 24, 8790 Waregem. Dit is nodig om bijkomende 
parkeergelegenheden te creëren nav de Waregem Koerse Feesten. 
De weide zou voor de komende jaren als volgt gehuurd worden: 

- 2013, 2014 en 2015: 2 500 € niet-geïndexeerd 
- 2016, 2017 en 2018: 2 750 € niet-geïndexeerd 

Jaarlijks zal een aparte huurovereenkomst afgesloten worden met de heer Germain Verhelst, beginnend de 
vrijdag voor Waregem Koerse tot en met de vrijdag na Waregem Koerse. 
In bijlage wordt een typecontract gevoegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huurovereenkomst voor 2013 en de opeenvolgende jaren 
tem 2018 goed te keuren. 

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

23. goedkeuren opdracht leveren van een vrachtwagen met kipbak en laadkraan voor de 

Technische dienst + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
De huidige vrachtwagen Iveco met kipbak en laadkraan (MTM 11 ton, bouwjaar 1996, 165 000 km) van de 
Technische dienst (afdeling kleine karweien 2) is versleten. Er wordt voorgesteld een nieuwe vrachtwagen 
met kipbak en laadkraan aan te kopen. Het bestek met de selectie- en gunningscriteria vindt u als bijlage. 
Wijze van gunnen 
Voor de aankoop van deze vrachtwagen wordt gebruik gemaakt van de open offerteaanvraag (art. 23 en 25 
van de wet van 15 juni 2006) als wijze van gunnen. Deze opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der 
Aanbestedingen. 
Raming en krediet 
Het bedrag voor de aankoop van deze vrachtwagen wordt geraamd op 155 000,00 euro inclusief btw. In de 
budgetwijziging die eveneens in de gemeenteraad van 2 juli 2013 voorligt, is het nodige krediet voor deze 
aankoop ingeschreven op het artikel 421/743-53. 
Overname oude vrachtwagen 
Aan het garagebedrijf dat de vrachtwagen voor de Technische dienst mag leveren, zal gevraagd worden 
volgende oude vrachtwagen over te nemen: 

Omschrijving Kenmerken Artikel 

1 vrachtwagen met kipbak en laadkraan Iveco 
Bouwjaar 1996 
MTM 11 ton 

421/773-53 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering een vrachtwagen met kipbak en 
laadkraan voor de Technische dienst goed te keuren, het bestek met de selectie- en gunningscriteria goed te 
keuren, de wijze van gunnen vast te stellen en de overname van de oude vrachtwagen goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

24. leveren en plaatsen van pompinstallatie voor besproeien terreinen uitbreiding vanuit de 

Gaverbeek: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 

Voor het besproeien van de terreinen uitbreiding wordt momenteel water gepompt uit de stadionvijvers. 
Tijdens droge periodes kan dit problemen opleveren omdat het waterpeil van de vijvers te laag komt door 
het wegpompen van water. 
Daarom wordt er voorgesteld om ook water uit de Gaverbeek te gebruiken voor het besproeien van de 
voetbalvelden. Het water uit de Gaverbeek werd onderzocht en is geschikt voor het besproeien van 
gewassen. 
Door de dienst wegen en waterlopen werd een bestek opgemaakt en hierin zijn volgende werken voorzien.  
In de Gaverbeek wordt een onderwaterpomp gemonteerd. Tussen de Gaverbeek en terrein 4 van de 
uitbreiding wordt er een elektriciteitskabel en een darm aangelegd. Op de terreinen van de uitbreiding 
worden de nodige technische installaties voorzien. 
In opdracht van CVBA Grensverleggend Essevee wordt het oefenterrein 4 op de uitbreiding heraangelegd en 
voorzien van een installatie voor beregening. Voor deze beregeningsinstallatie zal na de uitvoering van de 
werken het water uit de Gaverbeek gebruikt worden.  
Ook het besproeien van de andere terreinen zal met water uit de Gaverbeek kunnen gebeuren. Door deze 
nieuwe installatie zullen meerdere terreinen gelijktijdig kunnen besproeid worden. 
Deze werken worden geraamd op 71 000,00 € + btw = 85 910,00 €. 
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 764/725-60 213151  € 0,00 

Te verschuiven in eerstvolgende interne kredietaanpassing van 
„investeringstoelage accommodatie uitbreiding‟ (rest € 925 000,00) 

€ 86 000,00 

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

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

25. goedkeuren kosteloze grondafstand voor inname in de wegenis Garenstraat 

Er dient een gratis grondafstand te gebeuren voor inname in de wegenis en groenzone Garenstraat door dhr 
en mevr  Steelandt Frans als volgt: 
- -30a82ca80 dm² grond, gelegen Garenstraat, gekadastreerd Sectie F nrs 219N4 en 219 D4 zijnde inneming 1 
van het metingsplan opgemaakt door bvba Coördinatenbureau Dornez te Tielt op 2 juni 2003. 
De gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de opname van 
de Garenstraat in het openbaar domein van de stad Waregem. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gratis grondafstand goed te keuren. 

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

26. goedkeuren kosteloze grondafstand voor inname in de wegenis van de wijk Kastorwegel 

Door de cvba Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij dient een gratis grondafstand te gebeuren 
voor opname van de wegenis en groenzones van de wijk “Kastorwegel” in het openbaar domein van de stad. 
Het betreft  
- 38a 84ca wegenis, gelegen nabij de Europalaan, gekadastreerd Sectie F nrs 222 F2, 222Y en 222 D2 
- 20a85ca wegenis, gelegen nabij de Alcide de Gasperilaan, gekadastreerd Sectie F nrs 222S. 
De innemingen, loten A en B zijn aangeduid in gele kleur op het opmetingsplan opgemaakt door het 
studiebureau Plantec uit Oostende op 30.04.2010 met dossiernummer 1257L. 
De gratis overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de opname van de 
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wegenis van de wijk “Kastorwegel” in het openbaar domein van de stad Waregem. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gratis grondafstand goed te keuren. 

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

27. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: parkeren in de Zultseweg 

In de Zultseweg is de parkeerdruk de laatste jaren gestegen tussen de Oosterlaan en de Churchilllaan. Op de 
rijweg mag men niet parkeren omdat er een onderbroken aslijn aangebracht is.  De Zultseweg is de enige 
weg binnen de ring met een onderbroken aslijn. Deze aslijn dateert van de tijd dat de Oosterlaan nog niet 
aangelegd was en dit deel van de Zultseweg een weg voor doorgaand verkeer was waar men voor de 
doorstroming van het verkeer niet mocht parkeren. De verkeerscel heeft op 22 mei 2013 voorgesteld om 
volgende verkeersmaatregelen te nemen om de parkeerproblematiek op te lossen: 

 Het parkeren wordt toegelaten langs de kant van de pare huisnummers vanaf de Torenlaan tot 15 meter 
voor de Staf Stientjeslaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het 
verwijderen van de onderbroken aslijn en het plaatsen van verkeersborden E1 langs de kant van de 
onpare huisnummers. 

 Tussen de huisnummers 78 en 86 wordt het parkeren deels op het trottoir verplicht. Deze maatregel 
wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden e9f en het 
markeren van een doorlopende lijn op het trottoir. 

 Tussen de rijweg en het fietspad worden er alle 20 à 25 meter paaltjes geplaatst tussen de rijweg en het 
fietspad om te vermijden dat voertuigen uitwijken over het fietspad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: parkeren in de Zultseweg. 

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

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

in de Transvaalstraat 

In de Transvaalstraat parkeren er de laatste tijd vrachtwagens in de bocht. Als deze vrachtwagens in de 
bocht staan, is er geen zicht op het tegenliggend verkeer. De resterende rijbaanbreedte is te smal om 2 
voertuigen te laten kruisen naast de geparkeerde vrachtwagens. De verkeerscel heeft op 22 mei 2013 
voorgesteld om een parkeerverbod in de bocht in te voeren zodat de vrachtwagens in de toekomst in het 
rechte stuk van de Transvaalstraat parkeren. Het schepencollege heeft dit voorstel op 30 mei 2013 
goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van een 
onderbroken streep in de bocht van de Transvaalstraat. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod in de Transvaalstraat. 

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

29. aanvullend verkeersreglement wegverkeer periodiek karakter: invoeren van een speelstraat in 

Gewad 

De aanvraag van Valerie Ryckewaert, Gewad 9, voldoet aan de voorwaarden van het reglement speelstraten 
dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 7 september 2012. Men wil een speelstraat organiseren van 
29 juli tot en met 11 augustus 2013, telkens van 14.00 uur tot 19.00 uur. 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 
periodiek karakter: invoeren van een speelstraat in Gewad. 

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

30. goedkeuren wegentracé Zuiderpromenade 

Op 29.03.2013  heeft N.V. VANHAERENTS Development, Oude Gentweg 81 te 8820  Torhout een 
stedenbouwkundige aanvraag  ingediend voor het bouwen van appartementen, commerciële ruimtes en 
bibliotheek + aanleggen van openbaar terrein en ondergrondse parking. Het perceel is gelegen te 8790 
Waregem, Holstraat - Zuiderlaan - Schakelstraat  , kadastraal bekend WAREGEM  1 AFD, sectie C, nr(s) 
1033R, 1033S, 1401G  2, 1401H  2, 1403S  2, 1403T  2, 1403V  2, 1405A  2, 1405C  2, 1405E  2, 1405H  2.  
De aanvraag is gelegen in het RUP Ware Heem.  
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur en de wegen worden aangelegd binnen de 
zone 4 voor openbaar domein. 
De verkeerscel heeft op 19.06.2013 het ontwerp van project gunstig geadviseerd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren. 

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

31. stedelijk basisonderwijs: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2013-2014 

Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt er in het gewoon basisonderwijs gewerkt met een nieuw 

omkaderingssysteem dat twee grote doelstellingen wil realiseren: enerzijds de lat gelijk leggen in 

omkadering voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs en anderzijds een deel van de 

omkaderingsmiddelen toekennen op basis van leerlingenkenmerken. Om deze doelstellingen te realiseren 

werd het bestaande omkaderingsmechanisme hervormd, waarbij de omkaderingsparameters gewijzigd, 

afgeschaft of geobjectiveerd werden. 

Enkele wijzigingen zijn: 

- de voordeliger lestijdenschaal van het lager onderwijs wordt nu ook op het kleuteronderwijs toegepast 

waardoor het kleuteronderwijs beter omkaderd wordt 

- naast de gewone lestijden volgens de lestijdenschaal, worden de „SES-lestijden‟ en de „lestijden sociale 

maatregelen‟ ingevoerd. De SES-lestijden zijn lestijden die toegekend worden op basis van de socio-

economische status (of kenmerken) van de leerlingen. Deze kenmerken zijn: het hoogst behaalde 

opleidingsniveau van de moeder, het al dan niet ontvangen van een schooltoelage en de thuistaal. De 

lestijden sociale maatregel zijn additionele lestijden die de school per niveau (lager en kleuter) ontvangt 

wanneer het gemiddelde aantal kleuters of het gemiddelde aantal leerlingen lager onderwijs per voltijdse 

(kleuter)onderwijzer boven de 18,5 uitkomt. 

Op basis van het aantal leerlingen en kleuters op 1 februari 2013 wordt het lestijdenpakket voor het 

komende schooljaar voor de vijf stedelijke basisscholen als volgt vastgesteld: 

STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE 

LAGERE AFDELING 

aantal leerlingen op 01/02/2013 162 + 1x1,5 = 163,5 

wordt 207 lestijden aan te wenden 

     8 SES-lestijden 

     3 lestijden sociale maatregel 

     3 lestijden overgezet van de eigen kleuterafdeling 

 ------------- 

 221 lestijden 

200 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 

221 lt - 200 lt = 21 openstaande lestijden waarvan 3 uit het kleuter 

Zorgcoördinatie: 10 lt 

10 lestijden RKG (vast) 

  6 lestijden RKG (tijd.) 
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KLEUTERAFDELING 

aantal kleuters op 01/02/2013 82 + 1x1,5 = 83,5 

wordt 115 lestijden aan te wenden 

     6 SES-lestijden 

 ------------------------------ 

 121 lestijden 

108 lestijden nodig voor de vastbenoemden 

121 lt - 108 lt = 13 openstaande lt waarvan er 3 overgezet worden naar de lagere afdeling 

wordt 10 openstaande lestijden 

Zorgcoördinatie: 4 lt 

STEDELIJKE BASISSCHOOL DESSELGEM 

LAGERE AFDELING 

aantal leerlingen op 01/02/2013 166 + 1x1,5 = 167,5 

wordt 212 lestijden aan te wenden 

   11 SES-lestijden 

     4 lestijden sociale maatregel 

 ------------- 

 227 lestijden 

 

209 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 

227 lt - 209 lt = 18 openstaande lestijden waarvan er 14 overgezet worden naar de kleuterafdeling 

wordt 4 openstaande lestijden 

Zorgcoördinatie: 6 lt 

16 lestijden RKG (vast) 

KLEUTERAFDELING 

aantal kleuters op 01/02/2013 81 

wordt 111 lestijden aan te wenden 

     7 SES-lestijden 

   14 lestijden overgezet van de eigen lagere afdeling 

 ------------- 

 132 lestijden 

96 lestijden nodig voor de vastbenoemden 

132 lt - 96 lt = 36 openstaande lestijden waarvan 14 uit het lager 

Zorgcoördinatie: 8 lt 

STEDELIJKE BASISSCHOOL GUIDO GEZELLE 

LAGERE AFDELING 

aantal leerlingen op 01/02/2013 217 + 1x1,5 = 218,5 

wordt 271 lestijden aan te wenden 

   15 SES-lestijden 

   15 overgezet van de eigen kleuterafdeling 

 ------------- 

 301 lestijden 

245 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 

301 lt - 245 lt = 56 openstaande lestijden waarvan 15 uit kleuter 

Zorgcoördinatie: 19 lt 

20 lestijden RKG (vast) 

KLEUTERAFDELING 

aantal kleuters op 01/02/2013 133 + 1x1,5 = 134,5 

wordt 174 lestijden aan te wenden 

     8 SES-lestijden 

 ------------------------ 
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 182 lestijden 

144 lestijden nodig voor de vastbenoemden 

182 lt - 144 lt = 38 openstaande lestijden waarvan 15 overgezet worden naar het lager 

wordt 23 openstaande lestijden 

STEDELIJKE BASISSCHOOL SINT-ELOOIS-VIJVE 

LAGERE AFDELING 

aantal leerlingen op 01/02/2013 138 

wordt 177 lestijden aan te wenden 

   16 SES-lestijden 

     1 lt overgezet van de eigen kleuterafdeling 

 ------------- 

 194 lestijden 

169 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 

194 lt - 169 lt = 25 openstaande lestijden waarvan 1 uit het kleuter 

Zorgcoördinatie: 12 lt 

12 lestijden RKG (vast) 

 

KLEUTERAFDELING 

aantal kleuters op 01/02/2013 98 

wordt 131 lestijden aan te wenden 

   12 SES-lestijden 

 ------------------------ 

 143 lestijden 

96 lestijden nodig voor de vastbenoemden 

143 lt - 96 lt = 47 openstaande lestijden waarvan 1 overgezet wordt naar het lager 

wordt 46 openstaande lestijden 

Zorgcoördinatie: 2 lt 

STEDELIJKE BASISSCHOOL TORENHOF 

LAGERE AFDELING 

aantal leerlingen op 01/02/2013 180 

wordt 225 lestijden aan te wenden 

   20 SES-lestijden 

   17 lestijden uit de kleuterafdeling 

 ------------- 

 262 lestijden 

221 lestijden nodig voor de vastbenoemden (waarvan 12 lt voor LO) 

262 lt - 221 lt = 41 openstaande lestijden waarvan 17 uit kleuter 

Zorgcoördinatie: 18 lt 

14 lestijden RKG (vast) 

KLEUTERAFDELING 

aantal kleuters op 01/02/2013 152 

wordt 193 lestijden aan te wenden 

   16 SES-lestijden 

 ------------------------ 

 209 lestijden 

156 lestijden nodig voor de vastbenoemden 

209 lt - 156 lt = 53 openstaande lestijden waarvan 17 lt overgezet worden naar het lager 

wordt 36 openstaande lestijden 

Het lestijdenpakket voor het komende schooljaar werden op 20 juni op de vergadering van overleg- en 

onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs en de schoolraad besproken. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het lestijdenpakket van de vijf stedelijke basisscholen voor het 
schooljaar 2013-2014 goed te keuren. 

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

32. stedelijke kunstacademie: vaststellen lesaanbod afdeling beeldende vorming schooljaar 2013-

2014 

Binnen de kunstacademie bedraagt het lesaanbod voor de afdeling beeldende vorming voor het schooljaar 
2013-2014 in totaal 176 uren waarvan er 141 onder de subsidieregeling vallen, lagere en middelbare graad. 
Er blijven nog 35 uren hogere graad over die voorlopig nog volledig ten laste vallen van het stadsbestuur en 
door eigen middelen gefinancierd moeten worden. 
Er wordt voorgesteld om het niet gesubsidieerde lestijdenpakket voor het schooljaar 2013-2014 als volgt 
samen te stellen: 
hogere graad - 35 lestijden 
- 1 lesopdracht van 7 lestijden 
- 1 lesopdracht van 6 lestijden 
- 3 lesopdrachten van 3 lestijden 
- 1 lesopdracht van 9 lestijden 
- 1 lesopdracht van 4 lestijden 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het niet gesubsidieerde lesaanbod hogere graad voor het 
schooljaar 2013-2014 voor de afdeling beeldende vorming van de kunstacademie goed te keuren. 

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

33. goedkeuren opdracht levering van meubilair en muziekinstrumenten voor de stedelijke 

kunstacademie afdeling podiumkunsten + vaststelling wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld om als volgt meubilair en muziekinstrumenten aan te kopen voor de Stedelijke 
Kunstacademie afdeling Podiumkunsten: 

Budgetartikel Omschrijving 
Geraamd bedrag 
incl. btw 

73460/741-98 meubilair 

30 lockers € 5 100,00 

Totaal   € 5 100,00 

 

73460/742-98 muziekinstrumenten  

Muziekinstrumenten    

1 set pauken € 11 000,00 

3 accordeons basismodel € 4 500,00 

2 polyfone accordeons € 4 400,00 

 Totaal 
 

€ 19 900,00 

 
Motivering 
Het gaat om een bestendige uitbreiding, vernieuwing en aanvulling van het materiaal voor de Stedelijke 
Kunstacademie afdeling Podiumkunsten (bijkomende motivering zie bijlage). 
 
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 
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Het nodige krediet is beschikbaar op volgende artikels van het buitengewone budget 2013: 73460/741-98  en 
73460/742-98. 
De financieel beheerder heeft een positief financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van meubilair en 
muziekinstrumenten voor de Stedelijke Kunstacademie afdeling Podiumkunsten goed te keuren en de 
wijze van gunnen vast te stellen. 

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

34. stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, turnzaal, vernieuwen sportaccommodatie: goedkeuren 

ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Op vandaag zijn de basketdoelen in de turnzaal in St-Eloois-Vijve niet in hoogte verstelbaar.  Om ook 
jeugdclubs te kunnen aantrekken naar deze turnzaal, opteert het College  voor het plaatsen van in hoogte 
verstelbare basketdoelen. 
Raming: 10 000 euro excl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp voor het vernieuwen van de sportaccommodatie voor 
de stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve goed te keuren, en de wijze van gunnen vast te stellen.  

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

35. stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, nieuwbouw klassen + aanpassingswerken: goedkeuren 

ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De Gemeenteraad keurde In zitting van 6 december 2011 het ontwerp goed tot het aanstellen van een 
ontwerper voor het nieuwbouwproject en aanpassingswerken van de Stedelijke Basisschool St.-Eloois-Vijve. 
Deze ontwerpopdracht werd in zitting van 26 januari 2012 toegewezen aan architect Rik Mas. Ondertussen is 
het definitieve ontwerp met bijhorend aanbestedingsdossier opgemaakt en klaar om ter goedkeuring voor te 
leggen aan de Gemeenteraad. 
Het ontwerp werd opgedeeld in drie loten, zijnde: 
Lot 1/Gesloten ruwbouw – Afwerking – omgevingswerken 
 Raming: 1 005 000,00 euro excl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Lot 2/Sanitair – HVAC 
 Raming: 95 000,00 euro excl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Lot 3/Elektriciteit 
 Raming: 55 000,00 euro excl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Totale raming project: 1 155 000,00 euro excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (= 242 550,00 euro), te 
voldoen door medecontractant. De totale raming bedraagt dus 1 397 550,00 euro incl. BTW. 
Het ereloon van de ontwerper wordt berekend op de loten 1-2-3, en komt bijgevolg op 62 370,00 euro excl. 
BTW of 75 467,70 euro incl. BTW, voorlopig berekend op het ramingsbedrag van deze drie loten. 
Voorziene subsidie van Agion: 990 212,22 euro incl. BTW 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor de nieuwbouw van de klassen 
en de aanpassingswerken in de Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve, en de wijze van gunnen vast te 
stellen 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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36. onroerende goederen: goedkeuren bezettingsovereenkomst voor het gebruik van het Goed Te 

Nieuwenhove 

Mevrouw Magda Ameye is op 29 december 2010 ingetrokken bij haar moeder Raïs Verbauwhede, bewoonster 
van het Goed Te Nieuwenhove. De domicilie van de moeder is nog gevestigd op de hoeve Ameye, maar in 
feite woont ze niet meer op de hoeve. 
De hoeve en bijhorende gronden, gelegen aan de Platanendreef 16, zijn eigendom van de stad en kadastraal 
gekend Waregem, 3de afdeling, sectie F, nrs 287G en 285M. 
Het gebruik en de voorwaarden verbonden aan het gebruik van het Goed Te Nieuwenhove tot aan de start 
van de renovatiewerken, worden het best via een bezettingsovereenkomst, voortvloeiend uit het 
gebruiksrecht van de ouders, vastgelegd. 
Voorwaarden: 

- Aanvang: 1 juli 2013 (tot 31 december en telkenmale stilzwijgend verlengd met de duur van 1 jaar) 

Het gebruik eindigt definitief bij de start van de renovatiewerken, mits inachtneming van een 

opzegperiode van 6 maanden. 

- Basisprijs: 300 €/maand, geïndexeerd 

- Kosten water-, gas- en elektriciteitsverbruik: 100 €/maand 

- Bijkomende verplichtingen: 
o Dagelijks openen en sluiten van poorten en/of deuren aan het Goed Te Nieuwenhove en 

doven van de lichten 
o Vorstvrij houden 
o Nazicht bij regen en storm 
o Melden van technische problemen 
o Toezicht houden op het domein en melden van onregelmatigheden of terugkerende 

problemen 
o Toezicht bij feestelijkheden 
o Begeleiden bij opname meterstanden of bij reparaties 
o Rondleiding en uitleg geven bij bezoek architecten, … 
o Opruimen van zwerfvuil op hof en wandelweg 
o Onderhoud van de tuin rond het huis, te beginnen bij de Hortensia‟s aan de zijgevel tot 

achter aan de composthoop (uitgezonderd zijkant talud van wal en snoeien en vellen van 
bomen) 

o Water geven van de bloembakken aan de hoevegebouwen 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde voorwaarden voor het gebruik en het 
onderhoud van het Goed Te Nieuwenhove en de omgeving en de desbetreffende 
bezettingsovereenkomst goed te keuren. 

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

37. vaststellen occasionele politieverordening naar aanleiding van het Islamitisch Offerfeest: 

tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen en lammeren  

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het Koninklijk Besluit 
van 11 februari 1988 bepaalt dat slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst enkel mogen 
worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen. Daarom is het aangewezen om tijdens een 
bepaalde sperperiode rond het offerfeest geen thuisslachtingen van schapen en lammeren toe te laten. 
Het offerfeest van de moslimgemeenschap wordt voorzien voor 14 oktober 2013. 
De stad richt een tijdelijke slachtvloer in, in overleg met de moslimgemeenschap en het slachthuis van 
Carlos Vanwijnsberghe. 
We stellen een sperperiode voor van 12 oktober tot en met 16 oktober 2013. Ook zullen rond de locatie van 
de tijdelijke slachtvloer verkeersmaatregelen worden genomen die de vlotte doorstroming moeten 
garanderen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de occasionele politieverordening naar aanleiding van het 
Islamitisch Offerfeest goed te keuren. 

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

38. goedkeuren subsidie en bijhorend protocol in het kader van de organisatie Cyclocross Masters 

voor de jaren 2014, 2015 en 2016 

Stad Waregem krijgt terug het aanbod om gaststad te zijn voor de internationale afsluiter van het 
veldritseizoen, de Cyclocross Masters. Ditmaal voor meerdere jaren nl. voor 2014, 2015 en 2016.  
Gezien de positieve evaluatie van het evenement op 27 februari 2013, wordt voorgesteld hier op in te gaan. 
De bedoeling is nog steeds om er een city center cyclocross van te maken met het parcours in de stad. De 
toegang tot dit evenement is gratis voor de toeschouwers. 
Voor de organisatie van dit evenement vraagt de organisatie een jaarlijkse bijdrage van de stad van  
10 000 euro.  Voorstel is om dit onder de vorm van een toelage toe te kennen aan de VZW Fietspromo en om 
een protocol op te maken tussen de stad en de VZW Fietspromo in het kader van de toekenning van deze 
toelage. In bijlage vindt u het bijhorend protocol. 
De nodige kredieten voor deze toelage zullen worden voorzien op het budget van 2014, 2015 en 2016 op 
artikel 562/332-01. De financieel beheerder heeft een gunstig advies verleend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een jaarlijkse toelage van 10 000 euro voor de jaren 2014, 
2015 en 2016 toe te kennen aan de VZW Fietspromo en het bijhorend protocol goed te keuren. 

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

39. goedkeuren toelagen 

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging toelage 2013 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Groep Ubuntu 470,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Heuvelheem 100,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW VEBES Vereniging van 

blinden en slechtzienden 

670,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen 

VZW M.S. Liga  210,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Victor  

  

260,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen 

VZW 

Dienstverleningscentrum 

Heilig Hart 

  

100,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

West-Vlaamse 

consultatiebureaus voor 

personen met een handicap 

380,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Sint Amandus 120,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW OC Broeder Ebergiste 20,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Thuisbegeleidingsdienst 

Sint-Lievenspoort 

100,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW De Bolster  

(Dienstencentrum 

Mariaheem, Ter Wilgen) 

40,00 

83304/332-02 Instellingen voor gehandicapten subs. Belgische mucovereniging 80,00 
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 aan instell. Ten dienste gezinnen  

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW WAAK 1.000,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW De Stroom 430,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW De Branding WAAK VZW 180,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW BC. Spermalie - VZW De 

Kade 

100,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW MFC Sint Gregorius 20,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Marienstede 40,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Ons Erf  40,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

Netwerk Palliatieve zorg 

Zuid-West-Vlaanderen VZW  

780,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Dominiek Savio 

Instituut 

80,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW Boks 120,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW KOCK De hoge kouter 

MPI 

180,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW MPI Ten Dries 20,00 

83304/332-02 Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

Zelfhulpgroep Vlaamse 

Parkinson Liga Regiogroep 

Zuid West Vlaanderen 

150,00 

83304/332-02 Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

West-Vlaams Observatie-& 

Therapeutisch centrum Vzw 

“ De Berkjes” 

20,00 

83304/332-02 Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW DVC De Triangel 

Be63 2900 3566 5608 

20,00 

83304/332-02 

 

Instellingen voor gehandicapten subs. 

Aan instell. Ten dienste gezinnen  

VZW De Kindervriend MPI 210,00 

83304/332-02 Instellingen voor gehandicapten subs. 

aan instell. Ten dienste gezinnen  

Koester regio Waregem 60,00 

83302/332-01 Vereniging andersvaliden 

Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

Vlaamse Federatie voor 

Gehandicapten 

€ 433,00 

83302/332-01 Vereniging andersvaliden 

Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

KVG Waregem € 394,00 

83302/332-01 Vereniging andersvaliden 

Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang 

KVG Beveren-Leie, 

Desselgem, Ooigem 

€ 423,00 

84405/332-02 Instellingen voor gezinshulp  

Subs aan instell. ten dienste van 

gezinnen 

Familiehulp € 1975,00 

84405/332-02 Instellingen voor gezinshulp  

Subs aan instell. ten dienste van 

gezinnen 

Familiezorg West-

Vlaanderen 

€ 2245,00 
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84405/332-02 Instellingen voor gezinshulp  

Subs aan instell. ten dienste van 

gezinnen 

Thuishulp – Bond Moyson € 510,00 

84405/332-02 Instellingen voor gezinshulp  

Subs aan instell. ten dienste van 

gezinnen 

Solidariteit voor het gezin € 215,00  

84405/332-02 Instellingen voor gezinshulp  

Subs aan instell. ten dienste van 

gezinnen 

Onafhankelijke thuiszorg 

verenigingen VZW 

€ 55,00 

87102/332-02 Wit-gele kruis, sodi + thuisverpl. Subs. 

aan instell. ten dienste gezinnen 

Thuisverzorging in 

Solidariteit 

€ 175,00  

87102/332-02 Wit-gele kruis, sodi + thuisverpl. Subs. 

aan instell. ten dienste gezinnen 

Thuisverpleging Bond Moyson 

West-Vlaanderen 

€ 225,00 

87102/332-02 Wit-gele kruis, sodi + thuisverpl. Subs. 

aan instell. ten dienste gezinnen 

Wit-gele kruis van West-

Vlaanderen  

€ 1100,00 

87101/332-02 

 

Kinderwelzijn  

subs. Aan instell. Ten dienste gezinnen 

Kind en Preventie € 345,00 

87101/332-02 Kinderwelzijn  

subs. Aan instell. Ten dienste gezinnen 

VZW thuishulp Reddie Teddy 

consultatiebureaus 

€ 405,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bovenstaande toelagen goed te keuren. 

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

40. goedkeuren investeringstoelage HuRoKi 

vzw Huroki verleent hulp aan verlaten kinderen in Roemenië (Oradea). De vzw heeft al diverse langdurige 
projecten gerealiseerd, waaronder een aantal met de hulp van stad Waregem onder de vorm van een 
jaarlijkse toelage. Sinds 2009 ondersteunt Vzw Huroki de lokale vzw „Suflet Bihorean‟ met een financiële 
bijdrage tot de bouw van een schooltje voor achtergestelde kinderen in Oradea. Het betreft een dagcentrum 
voor opvang van 225 (licht) mentaal en fysisch gehandicapte kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar 
“youngsters for youngsters‟ die er socio-culturele vaardigheden aanleren om beter te functioneren in de 
maatschappij en hen voor te bereiden op eventueel werk in een beschutte werkplaats. In 2013 willen ze de 
isolatie van het centrum afwerken  en   verwarmingstoestellen plaatsen. Ook wil de organisatie de 
bestemming van het centrum uitbreiden met een huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren uit 
omliggende dorpen tijdens de vrije schoolnamiddagen.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een investeringstoelage van 10.000 euro goed te keuren voor vzw 
HuRoKi.   

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

41. goedkeuren stedelijk reglement projectsubsidies inzake herdenking WOI 

Met dit reglement wil de stad Waregem een financiële impuls geven aan de ontwikkeling van projecten en 
evenementen die worden opgezet door verenigingen specifiek naar aanleiding van de honderdjarige 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de periode 2014-2018, en dit over alle adviesraden heen. Het 
reglement heeft een lage instapdrempel, het project moet aan enkele eenvoudige en duidelijke criteria 
voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Invoer van het project in de UiTdatabank is verplicht 
zodat de stad het aanbod kan bundelen, stroomlijnen en vermijden dat er eventuele wildgroei of 
versnippering ontstaat. Deze projectsubsidie kan gecombineerd worden met andere projectsubsidies vanuit 
de stad of zijn adviesraden voor eenzelfde project.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement projectsubsidies inzake herdenking WOI goed te 
keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

42. vragen 

Er werden 5 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: communicatie m.b.t. sociale loketten 

In de stedelijke infokrant DE SPRONG van december 2012 is er een artikel verschenen met de titel: "Onze 
deur staat altijd open". 
Het betreft hier een tekst die  meer uitlegt verschaft over het SOCIAAL HUIS. Hierbij wordt gesteld dat het 
Gemeentebestuur en het OCMW de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening in Waregem wil 
verhogen. Ze wil dit oa. doen via een netwerk van sociale loketten. 
Onze fractie vindt dat er nog steeds te weinig inspanningen geleverd zijn om deze sociale loketten bij het 
grote  publiek kenbaar te maken. Onze vertegenwoordiger in de OCMW-raad, Tom Ruysschaert vroeg recent 
om een betere affichering en bewegwijzering naar deze sociale loketten. Er moet inderdaad een duidelijkere 
promotie komen. Vooral de deelgemeenten worden in deze stiefmoederlijk behandeld. Op de laatste OCMW-
raad kregen we te horen dat de promotie zelf tot  de bevoegdheid van de Stad behoort. 
Onze vraag: Kan er hier zo vlug mogelijk een oplossing gevonden worden en  wie moet instaan voor de 
uitvoering : de Stad of het OCMW ? 

Vraag 3. vraag raadslid H. Vandenbroeke: uitnodigingen 

Mijn vraag is identiek aan de vraag die ik stelde vorig jaar in januari. Tot mijn spijt moet ik ze echter op 
vandaag herhalen. 
“De afgelopen legislatuur kreeg ik, net zoals mijn collega‟s in de gemeenteraad, meermaals interessante 
uitnodigingen in de bus. Uitnodigingen die betrekking hebben op de uitoefening van ons ambt als 
gemeenteraadslid, op genomen beslissingen in de raad.  
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Helaas worden dergelijke “events” in de meeste gevallen overdag gepland, op een ogenblik waarop de 
meesten onder ons aan het werk zijn en onmogelijk kunnen participeren. 
Het gaat er mij niet om dat iedereen overal aanwezig dient te zijn, het gaat erom dat dergelijke 
uitnodigingen minstens voor iedereen onder de raadsleden, en ik heb het hier zowel over oppositie- als 
meerderheidsfractie, een haalbare kaart moeten zijn in de keuze om al dan niet aanwezig te zijn zonder 
daarbij verplicht te worden een dag verlof op te offeren. 
Ik beschouw het als een vorm van respect van de stad en het schepencollege naar alle verkozen raadsleden 
toe.” 
Mijn concrete vraag : 
Kan in de toekomst rekening gehouden worden met het feit dat de meerderheid van de verkozen raadsleden 
niet in staat zijn in te gaan op uitnodigingen die binnen de werkuren plaatsvinden en kunnen dergelijke 
zaken op haalbare uren worden ingepland? 

Vraag 4. vraag raadslid M. Verhellen: wegdek Nieuwstraat & Desselgem-Dries 

Op de gemeenteraad van 4/5/2010 werd beslist om o.m. in een deel van de Nieuwstraat en Desselgem-Dries 
het wegdek te vernieuwen. Deze werken werden uitgevoerd in de zomer van 2010. Nog geen 3 jaar later 
moeten we vaststellen dat er in het vernieuwde deel van beide straten opnieuw heel wat scheuren, barsten 
en hobbels zijn. 
O.i. kan het niet dat een wegdek die slechts 3 jaar geleden werd aangepakt zich in dezelfde staat bevindt 
als voor de vernieuwing. 
Ik wens dan ook tijdens de e.k. gemeenteraadszitting aan de functionele schepen volgende vragen voor te 
leggen: 
Welke is volgens het stadsbestuur de oorzaak van de huidige toestand?  
Indien blijkt dat de betreffende uitvoerder geen kwalitatief werk afleverde, welke maatregelen zal men 
nemen naar de uitvoerder ervan? 
Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om het wegdek van o.m. Desselgem-Dries en de Nieuwstraat 
opnieuw kwalitatief te maken? 

Vraag 5. vraag raadslid M. Verhellen: implementatie Vlarema (materialendecreet) 

In het kader van de implementatie van het Vlarema (Materialendecreet) dienen door de lokale overheden, 
tegen 1 juli, een aantal beslissingen genomen te worden. Aangezien 1 juli voorbij is, leggen wij aan de 
functionele schepen volgende vragen voor: 

- Wij vernemen dat het stadsbestuur van plan is om begin 2014 de kostprijs voor de aankoop van 
afvalzakken en het afleveren van afval op het containerpark te verhogen? Klopt dit en welke zullen de 
nieuwe tarieven zijn? 

- Welke sociale tegemoetkomingen of correcties zal het stadsbestuur voorzien bij een eventuele verhoging 
van de afvalretributies? 

- Zal het stadsbestuur na de implementatie van de nieuwe tarieven de algemene stedelijke 
milieubelasting voor gezinnen afschaffen of verminderen? 

- Klopt het dat het stadsbestuur de inning van de afvalretributie, algemene milieubelasting, … wil laten 
gebeuren via IMOG? Welke voordelen ziet het stadsbestuur hierin? 

43. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 4 juni 2013. 

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

 

Einde van de vergadering om:  

 

Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 
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Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 1 juli 2013 

 

 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


