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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 05 november 2013 
  

 
 

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 

van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 

Aanwezig: 

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

 

Verontschuldigd/Afwezig: 

 

De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 

 

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

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

DAVINE DUJARDIN EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Extra commissie woensdag 20 november om 18.00u. toelichting BBC (dhr. Marc Maebe, Q&A) 
- Volgende commissie: dinsdag 26 november 2013 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 december 2013 om 19.00u. 
- Extra commissie: dinsdag 10 december 2013 om 18.15u. 
- Extra gemeenteraad: donderdag 19 december 2013 om 19.00u. 

2. WVI: goedkeuren statutenwijziging 

In gevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 15 februari 2013) dienen de statuten van 
WVI aangepast te worden om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit 
wijzigingsdecreet.  
Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking werd vooral gewijzigd op het vlak van 
bestuurlijk toezicht en digitalisering. 
De statutenwijziging wordt geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 
18 december 2013. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van de WVI goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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3. WVI: buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013 om 18.30u: goedkeuren 

agenda 

Gelet op het decreet van 6 juli 2013 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op woensdag 18 december 2013 om 18.30u. en behandelt volgende punten: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 24 mei 2013 
2. Statutenwijziging. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

4. WVI: buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013 om 18.30u.: aanduiden 
vertegenwoordigers 

Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Eenmaal de gewijzigde statuten door de algemene vergadering van WVI goedgekeurd zijn, zal deze 
benoemingsprocedure niet meer moeten herhaald worden voor elke algemene vergadering (cfr. 
wijzigingsdecreet dd. 18 januari 2013). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de algemene vergadering van WVI op 18 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

5. WVI: buitengewone algemene vergadering woensdag 18 december 2013 om 19.00u.: 

goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van WVI aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 18 december 2013 om 19.00u. en behandelt volgende punten: 
1. Begroting 2014 
2. Benoeming van de voorzitters van de 3 regionale comités tot lid van de raad van bestuur: de heer Patrick 

Arnou (Zedelgem), de heer Lieven Huys (Wingene) en de heer Alain Wyffels (Langemark-Poelkapelle) 
3. Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van het regionaal comité Westhoek 
4. Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van de raad van bestuur 
5. Mededelingen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

6. WVI: buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013 om 19.00u.: aanduiden 
vertegenwoordigers 

Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
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De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de algemene vergadering van WVI op 18 december 2013 om 19.00u. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

7. Figga: buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Figga aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op woensdag 18 december 2013 en behandelt volgende punten: 
1. Strategie voor het boekjaar 2014 
2. Begroting over het boekjaar 2014 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

8. Figga: buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013: aanduiden 

vertegenwoordigers 

Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De stad Waregem heeft recht op 2 stemmen in de algemene vergadering. De bestuurders van Figga kunnen 
geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering. De kandidaturen werden opgevraagd. De 
aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 
aan te stellen voor de buitengewone algemene vergadering van Figga op 18 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

9. IMOG: buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 6 juli 2013 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Imog aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 17 december 2013  en behandelt volgende punten: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2014 
2. Begroting 2014 
3. Varia. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

10. IMOG: buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013: aanduiden 
vertegenwoordigers 

Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.  
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De stad Waregem heeft recht op 2 stemmen in de algemene vergadering.  De kandidaturen werden 
opgevraagd.  De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers 
aan te stellen voor de algemene vergadering van Imog op 17 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

11. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van W.I.V. aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 17 december 2013 om 19.00u. in het stadhuis van Kortrijk en behandelt 
volgende punten: 
1. Bespreking van de recentste evolutie van de beheersherstructurering en de beoogde 

infrastructuurrenovatie; bespreking van de strategie, de geplande activiteiten en de begroting van de 
W.I.V. voor het jaar 2014; schorsing van de opvraging van de werkingsbijdrage van de gemeenten voor 
2014.  

2. Benoeming door de vertegenwoordigers namens de gemeenten van een deskundige toegevoegd aan de 
bestuursorganen van de W.I.V.  

3. Correctie van het adres van de maatschappelijke zetel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
naar “Grote Markt 54  8500 Kortrijk”. 

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

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

12. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering op 17 decembert 2013: aanduiden 
vertegenwoordigers 

Het decreet van 6 juli 2013 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. op 17 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

13. Cipal: goedkeuren statutenwijziging 

In gevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 15 februari 2013) dienen de statuten van 
de dienstverlenende vereniging Cipal aangepast te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van dit wijzigingsdecreet. Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking werd 
vooral gewijzigd op het vlak van bestuurlijk toezicht en digitalisering. 
De statutenwijziging wordt geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van Cipal DV op 
13 december 2013. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van Cipal DV goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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14. Cipal: buitengewone algemene vergadering op 13 december 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Cipal DV aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 13 december 2013 om 10.30u. op de maatschappelijk zetel van CIPAL, Cipalstraat 1 te Geel en 
behandelt volgende punten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie 
3. Wijziging van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan de deelnemers verstuurde 

ontwerp 
4. Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson, om over te gaan tot de 

coördinatie van de statuten 
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
6. rondvraag 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

15. Cipal: buitengewone algemene vergadering op 13 december 2013: aanduiden 

vertegenwoordigers 

Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering.  De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Eenmaal de gewijzigde statuten door de algemene vergadering van Cipal goedgekeurd zijn, zal deze 
benoemingsprocedure niet meer moeten herhaald worden voor elke algemene vergadering (cfr. 
wijzigingsdecreet dd. 18 januari 2013). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV op 13 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

16. Leiedal: buitengewone algemene vergadering op 10 december 2013: goedkeuren agenda 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Leiedal aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op 10 december 2013 om 16.30u. in OC te Aalbeke en behandelt volgende punten: 
1. Beleidsplan 2014-2019 
2. Jaaractieplan 2014 
3. Begroting 2014 
4. Gemeentelijke bijdrage in de werkingkosten voor 2014 
Er staat nog geen statutenwijziging op de agenda, dit is voorzien voor 2014. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

17. Leiedal: buitengewone algemene vergadering op 10 december 2013: aanduiden 
vertegenwoordigers 
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Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
De stad Waregem heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering.  De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 10 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 

18. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013: goedkeuren agenda en 

statutenwijziging 

De stad werd via aangetekend schrijven ontvangen op 2 oktober 2013 opgeroepen tot het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op woensdag 18 december 2013 om 18.00u. in het 
Auditorium van de exploitatiezetel, President Kennedypark 12 te Kortrijk.  
De agenda omvat volgende punten:  
1. statutenwijziging - goedkeuring 
2. bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van 

de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014 
3. uitkering voorschot op dividend 2013 - bekrachtiging 
4. volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis - bekrachtiging 
5. statutaire benoemingen 
6. statutaire mededelingen. 
Punt 1 de statutenwijziging omvat verschillende onderdelen: 
1.  aanpassingen ingevolge gedeeltelijke goedkeuring vorige statutenwijzigingen van Vlaamse gemengde 

distributienetbeheerders op hun algemene vergaderingen van juni 2012 
2.  wijziging in overeenstemming met artikel 3.1.17 van het energiebesluit 
3.  wijzigingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (ingevolge 

gewijzigd decreet dd. 18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking) 
4. vrijstelling belasting door vennoten: uitbreiding tot werkmaatschappij 
5. tekstverfijningen 
De burgemeester werd in het begin van de legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Gaselwest voor de legislatuur 2013-2018. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijziging en de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

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

19. stedelijk brandweerpersoneel: kennis nemen en bekrachtigen van de processen-verbaal van de 
aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger, vaststellen van de 

wervingsreserve en vacant verklaren betrekkingen stagiairs-vrijwilliger 

De gemeenteraad besliste in zitting van 2 juli 2013 om een aanwervingsproef voor de functie van 
brandweerman-vrijwilliger te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. De 
sportproeven werden georganiseerd op donderdag 26 september 2013 en zaterdag 28 september 2013. 
De mondelinge proef werd op dinsdag 15 oktober 2013 gehouden. De gemeenteraadsleden konden aanwezig 
zijn als waarnemer. 
De resultaten van de proeven zijn opgenomen in de processen-verbaal in bijlage. De examencommissie heeft 
de lijst opgemaakt van de geslaagde kandidaten met rangschikking rekening houdende met de 
voorrangsregeling gesteld in artikel 10 punt 12 van het organiek reglement, nl. 
“bij werving wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten 
a) die al houder zijn van een geldige badge dienst 100 uitgereikt door de F.O.D. Volksgezondheid 
b) die houder zijn van een rijbewijs C 
c) die tijdens de week overdag dienst kunnen doen 
d) die houder zijn van het brevet van kandidaat brandweerman.” 
De geslaagde kandidaten moeten in die volgorde in de wervingsreserve opgenomen worden. 
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Op vandaag zijn er van de 54 betrekkingen van brandweerman voorzien op het vrijwilligerskader 44 ingevuld. 
Bijgevolg kunnen er 10 betrekkingen vacant verklaard worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de processen-verbaal van de 
aanwervingsproef voor de functie van vrijwilliger bij het stedelijk brandweerpersoneel, deze processen-
verbaal te bekrachtigen en de wervingsreserve voor deze functie vast te stellen. 
Aan de gemeenteraad wordt eveneens gevraagd 10 betrekkingen van brandweerman-vrijwilliger vacant 
te verklaren. 

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

20. goedkeuren budgetwijzigingen 3 en 4, 2013 stad Waregem 

Het buitengewone budget wordt als volgt gewijzigd in BW3: 
 

 

 

      SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING     2013/3 BUITENGEWONE DIENST 

       

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

│                                             │ 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               │   -11.232.888,00 │             0,00 │             0,00 │   -11.232.888,00 │(2) 

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

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

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2013                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │     5.685.150,00 │         5.445,00 │     4.260.500,00 │     1.430.095,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    14.992.944,00 │        78.000,00 │     6.357.450,00 │     8.713.494,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Uitgaven vorige jaren                       │        83.000,00 │         8.000,00 │             0,00 │        91.000,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten overboekingen                   │     7.441.661,00 │             0,00 │     2.016.395,00 │     5.425.266,00 │ 

│ Uitgaven overboekingen                      │         6.250,00 │             0,00 │             0,00 │         6.250,00 │ 

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2013       │    -1.955.383,00 │       -80.555,00 │        80.555,00 │    -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 BW4: 
 
 
 

      SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING     2013/4 GEWONE DIENST 

       

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

│                                             │ 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               │      -757.562,00 │             0,00 │             0,00 │      -757.562,00 │(2) 

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

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

│ Definitief                                  │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Budgetwijziging 2013                        │                  │                  │                  │                  │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar        │    49.562.505,00 │       156.436,00 │        40.000,00 │    49.678.941,00 │ 

│ Uitgaven van het eigen dienstjaar           │    47.582.501,00 │       892.298,00 │       135.317,00 │    48.339.482,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Uitgaven vorige jaren                       │       109.149,00 │        10.545,00 │             0,00 │       119.694,00 │ 

│                                             │                  │                  │                  │                  │ 

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

│ Uitgaven overboekingen                      │     8.441.661,00 │     1.350.000,00 │     2.016.395,00 │     7.775.266,00 │ 

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

│ Geraamd resultaat van het budget 2013       │    -6.466.755,00 │    -2.096.407,00 │     2.111.712,00 │    -6.451.450,00 │(4) 

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

                                                            Geraamd algemeen budgetresultaat 2013      |        29.734,00 |(5)   

─────────────────── 

 

   (3) = (1) + (2) 

   (5) = (3) + (4) 

 

 
Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd om de budgetwijziging 3 en 4 goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

21. goedkeuren budgetwijziging 2013 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

De Vereniging Ons Tehuis legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2013 voor: 

Budgetwijziging - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Dienstjaar 2013 

  B 2013 Wijziging BW 2013 

60 Werkingskosten - 6 462 773,12 544 311,67 - 5 918 461,45 

70 Werkingsopbrengsten 6 267 154,76 - 398 921,27 5 868 233,49 

 Werkingsresultaat - 195 618,36 145 390,40 - 50 227,96 

65 Financiële kosten - 12 780,00 - 40,00 - 12 820,00 

75 Financiële opbrengsten 46 604,00 - 10 551,02 36 052,98 

 Financieel resultaat 33 824,00 - 10 591,02 23 232,98 

66 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

76 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 57 819,36 57 819,36 

 Uitzonderlijk resultaat 0,00 57 819,36 57 819,36 

 Resultaat boekjaar - 161 794,36 192 618,74 30 824,38 

 Toevoeging aan Bestemd Fonds Garvekas - 6 000,00 6 000,00 0,00 

 Toevoeging aan Bestemd Fonds Divam - 11 527,00 - 890,00 - 12 417,00 

 Afschrijvingen/waardevermindering 167 715,12 712,43 168 427,55 

 Verrekening investeringssubsidies - 14 154,00 3 291,02 - 10 862,98 

 Kapitaalsaflossing lening - 18 048,94 5 666,00 - 12 382,94 

 Te financieren resultaat - 43 809,18 43 809,18 0,00 

 Toevoeging a/d gemeentelijke bijdrage 0,00 163 589,01 163 589,01 

De onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage werd gebudgetteerd op 43 809,18 euro. Na budgetwijziging 
wordt een toevoeging geraamd van 163 589,01 euro. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2013 van de Vereniging Ons Tehuis goed te 
keuren. 

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

22. goedkeuren budgetwijziging 2013 vzw Sportbeheer 

De vzw Sportbeheer keurde de budgetwijziging voor het dienstjaar 2013 unaniem goed op de Algemene 
Vergadering van 14 oktober 2013. De vzw legt volgende cijfers voor: 

 Budget 2013 Budgetwijziging Gewijzigd 
budget 2013 

Ontvangsten    

Prestaties 1 084 162,50 28 500,00 1 112 662,50 

Cafetaria 68 500,00 3 500,00 72 000,00 

Zwemmen 636 200,00 0,00 636 200,00 

Sporthallen 50 500,00 - 1 000,00 49 500,00 

Openluchtcentra 53 462,50 0,00 53 462,50 

Andere bedrijfsopbrengsten 185 500,00 24 000,00 209 500,00 

Deelname sportactiviteiten 88 000,00 2 000,00 90 000,00 

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

Bijzondere ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Overdrachten 1 410 537,50 79 809,89 1 490 347,39 

Toelage stad 1 330 537,50 0,00 1 330 537,50 

Gratis zwemmen LO 40 000,00 0,00 40 000,00 
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Overdracht vorig dienstjaar 40 000,00 79 809,89 119 809,89 

Totaal ontvangsten 2 494 700,00 108 309,89 2 603 009,89 

Uitgaven    

Werkingskosten 1 116 700,00 31 550,00 1 148 250,00 

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

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

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

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

Sociaal secretariaat 13 000,00 1 000,00 14 000,00 

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

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

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

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

Juridisch advies 1 000,00 1 500,00 2 500,00 

Ter beschikking stellen 
gebouwen 

17 000,00 0,00 17 000,00 

Materiaal en materieel 29 100,00 - 1 450,00 27 650,00 

Energie 500 000,00 12 000,00 512 000,00 

Water 75 000,00 3 000,00 78 000,00 

Onderhoud accommodatie 329 500,00 10 000,00 339 500,00 

Onderhoud voertuigen 4 000,00 0,00 4 000,00 

Huur gebouwen 15 000,00 2 000,00 17 000,00 

Verzekeringen 10 000,00 500,00 10 500,00 

Lesgevers/scheidsrechters 15 000,00 2 000,00 17 000,00 

PBW 22 000,00 1 000,00 23 000,00 

Inkomgelden/huurgelden 2 000,00 0,00 2 000,00 

Gratis sporten 20 000,00 0,00 20 000,00 

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

Personeel 1 371 000,00 83 759,89 1 454 759,89 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal uitgaven 2 494 700,00 108 309,89 2 603 009,89 

De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen van het basisonderwijs blijft op 40 000,00 euro. De stedelijke 
toelage blijft op 1 330 537,50 euro.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2013 van de vzw Sportbeheer goed te 
keuren. 

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

23. goedkeuren budgetwijziging 2013 Cultuurcentrum De Schakel vzw 

De vzw Cultuurcentrum De Schakel legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2013 voor. De aangebrachte 
wijzigingen resulteren in een verlaagde stedelijke toelage. 

 
 

Budget 2013 Wijziging 2013 Gewijzigd 
budget 2013 

BEDRIJFSKOSTEN    

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 369 750,00 - 20 000,00 349 750,00 

Diensten en diverse goederen 411 420,00 - 22 815,00 388 605,00 

Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 

834 860,00 34 750,00 869 610,00 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 37 500,00 - 750,00 36 750,00 

Andere bedrijfskosten 10 035,00 1 000,00 11 035,00 

Financiële kosten 960,00 0,00 960,00 

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 

Totaal kosten boekjaar 1 664 525,00 - 7 815,00 1 656 710,00 

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

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

Uitbreidingsinvesteringen 10 000,00 0,00 10 000,00 
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Tegoed “evenementen stad” 0,00 0,00 0,00 

Niet te verrekenen voorziening loon 
arbeidsvrijstelling 55+ 

-7 500,00 750,00 -6 750,00 

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

Over te dragen winst 0,00 65,00 65,00 

Totaal kosten 1 657 025,00 - 7 000,00 1 650 025,00 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN    

Omzet 378 625,00 16 300,00 394 925,00 

Geproduceerde vaste activa 4 800,00 - 400,00 4 400,00 

Overige bedrijfsopbrengsten 346 900,00 - 24 800,00 322 100,00 

Toelage stad 852 020,00 - 48 524,13 803 495,87 

Derving door gratis dienstverlening en 
verhuur 

8 000,00 0,00 8 000,00 

Diverse bedrijfsopbrengsten 5 850,00 3 600,00 9 450,00 

Terugbetaling elektriciteit door Stad 13 500,00 - 1 000,00 12 500,00 

Terugbetaling vakantieateliers door 
Sportbeheer 

4 000,00 - 1 700,00 2 300,00 

Financiële opbrengsten 2 000,00 1 000,00 3 000,00 

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 

Totaal opbrengsten boekjaar 1 615 695,00 - 55 524,13 1 560 170,87 

Overgedragen winst van vorig dienstjaar 41 330,00 48 524,13 89 854,13 

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

Totaal opbrengsten 1 657 025,00 - 7 000,00 1 650 025,00 

De stedelijke toelage daalt van 852 020,00 euro naar 803 495,87 euro. Hoofdreden hiervoor is de inbreng van 
het resultaat uit de rekening 2012. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging vzw Cultuurcentrum De Schakel goed te 
keuren. 

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

24. goedkeuren budgetwijziging 2013 OCMW Waregem 

Het OCMW legt volgende budgetwijziging voor 2013 voor: 

Omschrijving Budget 2013 Wijziging BW 2013 

Exploitatie uitgaven -26 686 185 118 453 -26 567 732 

Exploitatie ontvangsten (incl gem. bijdrage) 28 412 396 -238 301 28 174 095 

Saldo exploitatie 1 726 211 -119 848 1 606 363 

Investeringsuitgaven -400 000 -160 000 -560 000 

Investeringsontvangsten 115 000 4 387 026 4 502 026 

Saldo investeringen -285 000 4 227 026 3 942 026 

Andere uitgaven -1 726 211 -10 147 -1 736 358 

Andere ontvangsten 440 589 200 001 640 590 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren 2 267 743 1 921 978 4 189 721 

Bestemde gelden voor investeringen -1 710 529 -6 048 218 -7 758 747 

Liquiditeitenbudget 2013 712 803 170 792 883 595 

    

Gemeentelijke bijdrage 5 400 000 -150 000 5 250 000 

Investeringstoelage (serviceflats) 75 000 0 75 000 

Raming boni vorig dienstjaar -500 000 500 000 0 

Stedelijke bijdrage 4 975 000 350 000 5 325 000 

 
De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie stijgt met 350 000,00. De gemeentelijke investeringstoelage 
blijft ongewijzigd. Het budget 2013 valt niet meer binnen de goedgekeurde meerjarenplanning. De 
budgetwijziging dient bijgevolg aan de gemeenteraad voorgelegd te worden ter goedkeuring. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2013 van het OCMW goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

25. kennis nemen budgetwijziging 2013 diverse kerkfabrieken Waregem 

Onderstaande kerkfabrieken hebben hun budget 2013 aangepast. De aanpassingen blijven binnen de 
goedgekeurde meerjarenplanning en betreffen hoofdzakelijk de niet in 2012 uitbetaalde 
investeringstoelages. Dit gebeurde pas in 2013 en zorgt voor een noodzakelijke aanpassing van de budgetten 
2013 van de betreffende kerkfabrieken. 

Samenvatting wijziging per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging 

2301 HH. Amandus en Blasius 34.607,03 0,00 293.482,72 -40,00 

2302 Heilige Familie 16.773,00 -1.134,00 151.787,86 -1.134,00 

2304 Heilige Jozef 1.965,00 0,00 33.532,00 0,00 

2307 Sint Eligius 6.913,00 0,00 69.641,72 0,00 

      INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek Ontvangsten wijziging Uitgaven wijziging Rek 2012 

2301 HH. Amandus en Blasius 28.234,99 4.808,87 28.234,99 -5.680,43 -10 489,30 

2302 Heilige Familie 14.656,00 374,80 14.656,00 374,80 0,00 

2304 Heilige Jozef 8.600,00 945,45 8.600,00 0,00 -945,45 

2307 Sint Eligius 6.000,00 2.257,00 6.000,00 0,00 -2 257,00 
 
De budgetwijziging gebeurt zonder verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2013: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek B 2013 Wijziging BW 2013 

2301 HH. Amandus en Blasius 215.301,59 0,00 215.301,59 

2302 Heilige Familie 122.707,11 0,00 122.707,11 

2304 Heilige Jozef 27.482,99 0,00 27.482,99 

2307 Sint Eligius 45.435,85 0,00 45.435,85 

     INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek B 2013 Wijziging BW 2013 

2301 HH. Amandus en Blasius 28.234,99 -5.680,43 22.554,56 

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

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

2307 Sint Eligius 6.000,00 0,00 6.000,00 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de gewijzigde budgetten 2013 van de 
kerkfabrieken HH Amandus en Blasius, H Familie, H Jozef en St Eligius. 
 

26. goedkeuren budgetwijziging 2013 WAGSO 

Het autonoom gemeentebedrijf WAGSO legt haar budgetwijziging voor het dienstjaar 2013 voor: 
 

Uitgaven B 2013 BW 2013 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00 0,00 
Diensten en diverse goederen 1 038 660,00 966 285,00 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 195 950,00 194 600,00 
Afschrijvingen – waardeverminderingen – 
voorzieningen 277 800,00 326 560,00 
Andere bedrijfskosten 3 850,00 1 050,00 
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Financiële kosten 52 200,00 45 175,00 
Belastingen 404,25 450,00 

TOTAAL 1 568 864,25 1 534 120,00 

   

Ontvangsten B 2013 BW 2013 

Omzet 1 402 500,00 1 461 600,00 
Andere bedrijfsopbrengsten 850,00 850,00 
Financiële opbrengsten 1 925,00 1 800,00 
Bijzondere bedrijfsopbrengsten 70 000,00 70 000,00 

TOTAAL 1 475 275,00 1 534 250,00 

   

Totaal resultaat van het dienstjaar - 93 589,25 130,00 

Geraamd over te dragen winst/verlies vorig 
dienstjaar - 417,39 0,00 

Geraamde vennootschapsbelasting 0,00 44,20 

RESULTAAT - 94 006,64 85,80 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging voor 2013 van het WAGSO goed te keuren. 

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

27. goedkeuren opdracht leveren van een lichte bestelwagen voor de brandweer + vaststellen 
wijze van gunnen 

Voorstel en raming 
De lichte autopomp in de bijpost van de brandweer te Beveren-Leie werd bij de laatste inspectie afgekeurd. 
Dit voertuig is 28 jaar oud. Het heeft een hoog brandstofverbruik. De herstellingskosten lopen te hoog op en 
zijn niet meer verantwoord. Daarom wordt voorgesteld dit voertuig te vervangen door een lichte 
bestelwagen. Het wordt immers vooral gebruikt voor kleine karweien en wespenverdelging. 
Het gaat om een gesloten, lichte bestelwagen in de kleur brandweerrood en met de nodige signalisatie. 
De prijs van dit voertuig wordt geraamd op 25 000,00 euro inclusief btw. 
Wijze van gunnen 
Als wijze van gunnen wordt voorgesteld gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006, bedrag lager dan 85 000,00 
euro exclusief btw of 102 850 euro inclusief btw). 
Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt het nodige krediet verschoven van artikel 351/744-51 naar 
artikel 351/743-52 in de budgetwijziging die eveneens voorligt in de gemeenteraad van november. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor het leveren van een lichte bestelwagen voor de 
brandweer goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

28. onroerende goederen: goedkeuren ruiling gronden voor realisatie ZuidBoulevard 

In zitting van de Gemeenteraad van 3 september 2013 werd de verwerving van een deel van de stroken grond 
voor de realisatie van de ZuidBoulevard en voor de ontsluitingsweg goedgekeurd, met uitzondering van de 
ruiling tussen de stad Waregem en familie Deman. 
In bijlage kunt u de ontwerpakte voor deze ruiling terugvinden. 
Familie Deman staat af aan de stad: lot 6, 137,5 m2, hetzij 41 250 € 
De stad staat af aan familie Deman: lot 12a, 18,7 m2 + lot 12b, 142,5 m2, hetzij 48 360 € 
De ruiling geschiedt met opleg van gelden voor het verschil in oppervlakte, m.a.w. familie Deman betaalt 
7 110 € aan het stadsbestuur. 
Voorwaarden: 
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- Het stadsbestuur neemt alle kosten ten laste van de aanleg van de ontsluitingsweg, inclusief de afbraak 
van de bestaande garage. 

- Het stadsbestuur zal zowel tijdelijk als definitief voorzien in een afsluiting met doorgang voor de 
eigendom van de eigenaar, kant Holstraat. 

- Het stadsbestuur bevestigt dat de procedure voor de herziening van het RUP Ware Heem werd opgestart 
in zitting van de Gemeenteraad van 6 november 2012. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ruiling van deze gronden goed te keuren. 

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

29. goedkeuren opdracht leveren van uitwijkeilanden + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel, technische kenmerken en raming bedrag 
Er wordt voorgesteld een twintigtal uitwijkeilanden aan te kopen. Deze verplaatsbare kunststofeilanden 
worden door de werklieden van onze Technische dienst op de rijweg vastgemaakt en moeten verplaatsbaar 
zijn bij evenementen. Er is slechts één firma die uitwijkeilanden uit één stuk kan aanbieden, de firma Ekol. 
Dit is vereist gezien de eilanden dikwijls bij wielerwedstrijden verwijderd zullen worden om daarna terug te 
bevestigen. De uitwijkeilanden moeten bijgevolg gemakkelijk ge(de)monteerd kunnen worden. Indien de 
uitwijkeilanden uit meerdere componenten bestaan is dit onbegonnen werk voor de werklieden van het 
stedelijke depot om deze telkens te (de)monteren. 
Concreet gaat het over: 

Uitwijkeiland type 1 (links) wit geschilderd 10 630,00 € 6 300,00 € 

Uitwijkeiland type 2 (rechts) wit geschilderd 10 630,00 € 6 300,00 € 

TOTAAL exl. BTW     12 600,00 € 

TOTAAL incl. BTW     15 246,00 € 

Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat ingeschreven is op het artikel  
423/732-60 van het budget 2013 (aanwendingsnummer 2013/10191, project 213031) De financieel beheerder 
heeft een gunstig advies verleend. 
Wijze van gunnen 
Overwegende dat enkel de firma Ekol de gevraagde uitwijkeilanden kan leveren en dat voor deze opdracht 
gebruik gemaakt wordt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, inzonderheid 
artikel 26, § 1, 1° f van de wet van 15 juni 2006 (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver 
worden uitgevoerd om redenen van: technische aard); 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de aankoop van uitwijkeilanden goed te keuren 
en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 

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

30. vernieuwen betonvakken + aanbrengen grachtelementen Desselgemseweg, Waregem: 

goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

In de Desselgemseweg tussen de Tapuitstraat en de brug over de spoorweg zijn de betonvakken in zeer 
slechte staat. Aan de kant  van de gracht zakken de betonplaten af waardoor ze kraken Het is wenselijk deze 
betonvakken te vernieuwen en eveneens grachtelementen te plaatsen. 

In totaal gaat het over 380 l.m. grachtelementen en 720 m² herstel beton. 
 

Raming: € 93.130 exclusief btw 
Wijze van gunnen:open aanbesteding 
 

Begroting Beleidsdomein Beleidsveld Bedrag 

2014 Omgeving Wegen € 113 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen voor de opdracht 
vernieuwen betonvakken en aanbrengen grachtelementen goed te keuren. 



Gemeenteraadszitting dinsdag 05 november 2013 14 

 

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

31. herinrichtingswerken hoek Stagestraat/N43: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 

gunnen 

Ter verbetering van het kruispunt Stagestraat/N43 werd door de stad Waregem een strook grond aangekocht. 
Terzelfdertijd werd ook door het Vlaams Gewest in het kader van diezelfde herinrichtingswerken een strook 
grond aangekocht. De eigenaars hebben reeds rekening gehouden met de huidige grondafstand ter 
gelegenheid van de sloping van de vroegere bebouwing en de aanvraag van een bouwvergunning. 
Door de verkeersdienst werd een ontwerp opgemaakt voor het verbreden van de uitrit Stagestraat op de 
N43. 
Geraamde kostprijs: 34.069,00 € , btw exclusief. 
voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  
 

Begroting Beleidsdomein Beleidsveld Bedrag 

2014 Omgeving Wegen € 42 000,00 

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

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

32. aanpassen nutsleidingen: ondergronds brengen kopernetten 

Eandis voorziet de vervanging van de bovengrondse kopernetten. Bovengrondse laagspanningsnetten in blank 
koper worden vervangen door geïsoleerde bundelnetten of waar mogelijk ondergronds gebracht. Ten gevolge 
van een reglement van de intercommunale Eandis dient de stad bij het ondergronds brengen van blanke 
kopernetten enkel in te staan voor de kosten van de OV-palen en armaturen. De kosten voor het ondergronds 
brengen worden door Eandis gedragen. 

 
-Ondergronds brengen LS/OV kopernet in de Sint Jansstraat 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256356-20211854 Sint-Jansstraat Ondergronds 
brengen 
kopernet 

   

  LS € 63.065,48 nihil € 63.065,48 

  OV € 6.313,47 € 6.313,47 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 69.378,95 € 6.313,47 € 63.065,48 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/9232 € 6 313,47 

 
-Ondergronds brengen LS/OV-net in de Nijverheidsstraat 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256370-20212070 Nijverheidsstraat Ondergronds 
brengen net 

   

  LS € 72.082,16 nihil € 72.082,16 

  OV € 7.365,72 € 7.365,72 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 79.447,88 € 7.365,72 € 72.082,16 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/9233 € 7 365,72 

-Ondergronds brengen LS/OV kopernet in de Kwadestraat te Waregem (Desselgem) 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256348-20211860 Kwadestraat Ondergronds    
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brengen 
kopernet 

  LS € 23.946,00 nihil € 23.946,00 

  OV € 5.260.96 € 5.260,96 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 29.206,96 € 5.260,96 € 23.946,00 

 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/9447 € 5 260,96 

 
-Ondergronds brengen LS/OV kopernet tussen de R35 en de René Sabbestraat te Waregem 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256526-20211570 René 
Sabbestraat 

Ondergronds 
brengen 
kopernet 

   

  LS € 24.165,08 nihil € 24.165,08 

  OV € 3.156,58 € 3.156,58 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 27.321,66 € 3.156,58 € 24.165,08 

 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/9448 € 3 156,58 

 
-Ondergronds brengen LS/OV kopernet in de Waregemstraat te Waregem(Desselgem) 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256352-20211874 Waregemstraat Ondergronds 
brengen 
kopernet 

   

  LS € 77.557,90 nihil € 77.557.90 

  OV € 36.403,80 € 30.708,30 
(incl btw) 

€ 5.695.50 

  totaal € 113.961,70 € 30.708,30 € 83.253,40 

 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/9449 € 30 708,30 

 
-Ondergronds brengen kopernet in woongebied,vervangen bovengronds kopernet door bundelnet 
buiten woongebied in de Schoendalestraat te Waregem(Desselgem) 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

254988-20212529 Schoendalestraat Ondergronds 
brengen 
kopernet 

   

  LS € 12.270,19 nihil € 12.270,19 

  OV € 2.720,01 €  
2.720,01(incl 

btw) 

nihil 

  totaal € 14.990,20 € 2.720,01 € 12.270,19 

 
Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/10296 € 2 720,01 

 
-Ondergronds brengen LS/OV kopernet in Beveren-Dries Waregem (Beveren-Leie) 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256375-20212646 Beveren-
Dries 

Ondergronds 
brengen kopernet 

   

  LS € 102.632,32 nihil € 102.632,32 

  OV € 14.765,50 € 14.765,50 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 117.397,82 € 14.765,50 € 102.632,32 
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Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/10459 € 14 765,50 

 
-Ondergronds brengen LS/OV kopernet in de Courtensstraat (Beveren-Leie) 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256385-20212760 Courtenss
traat 

Ondergronds 
brengen kopernet 

   

  LS € 52.294,00 nihil € 52.294,00 

  OV € 15.421,01 € 15.421,01 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 67.715,01 € 15.421,01 € 52.294,00 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/ € 15 421,01 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ondergronds brengen kopernetten goed te keuren. 

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

33. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: invoeren verkeersmaatregelen in de Koning 
Albertstraat 

Op de site van het bedrijf Interlin in Beveren-Leie is de firma Huyzentruyt een verkaveling aan het 
ontwikkelen. Er loopt een nieuwe voetweg door deze verkaveling van de Kleine Heerweg naar de Koning 
Albertstraat. Door de aanleg van deze nieuwe voetweg is de verkeersafwikkeling in de Koning Albertstraat 
gewijzigd. Een aantal leerlingen gebruikt deze nieuwe voetweg voor het woon-schoolverkeer. Op de 
verkeerscommissie in Beveren-Leie is gevraagd om de nieuwe verkeerssituatie te evalueren. De verkeerscel 
heeft op 17 september 2013 voorgesteld om een voetgangersoversteek aan te leggen in de Koning 
Albertstraat ter hoogte van de nieuwe voetweg. Het is belangrijk dat de bestuurders de voetgangers kunnen 
opmerken die zich aandienen aan de voetgangersoversteek. Daarom wordt er voorgesteld om geen 
vrachtwagens meer te laten parkeren in dit deel van de Koning Albertstraat en om langs de kant van de 
stedelijke basisschool een stuk parkeerstrook te supprimeren. Het schepencollege heeft dit voorstel op 26 
september 2013 goedgekeurd. 
Deze maatregelen worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van de 
voetgangersoversteek en het plaatsen van de verkeersborden E9b met onderborden type x. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
blijvend karakter: invoeren verkeersmaatregelen in de Koning Albertstraat. 

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

34. stedelijk basisonderwijs: verhogen capaciteit in het kader van het inschrijvingsrecht 

In de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd de capaciteit in het kader van het inschrijvingsrecht voor de 5 
basisscholen van de scholengemeenschap “Stedelijk Basisonderwijs Waregem” als volgt bepaald: 
- Stedelijke basisschool Guido Gezelle: 455 

aantal kleuters = 180 
aantal leerlingen = 275 

- Stedelijke basisschool Torenhof: 480 
aantal kleuters = 180 
aantal leerlingen = 300 

- Stedelijke basisschool Beveren-Leie: 320 
aantal kleuters = 120 
aantal leerlingen = 200 

- Stedelijke basisschool Desselgem: 320 
aantal kleuters = 120 
aantal leerlingen = 200 

- Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve: 295 
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aantal kleuters = 120 
aantal leerlingen = 175 

Er wordt echter voorgesteld de capaciteit in de 3 stedelijke basisscholen van de deelgemeenten voor wat de 
kleuterafdeling betreft te verhogen naar 150 kleuters omwille van de nieuwbouw in deze scholen. 
De totale capaciteit van de scholengemeenschap “Stedelijk Basisonderwijs Waregem” wordt hierdoor 
opgetrokken van 1 870 kleuters en leerlingen naar 1 960 kleuters en leerlingen. 
Dit punt werd op 21 oktober 2013 aan het overleg- en onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs 
voorgelegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de capaciteit in het kader van het inschrijvingsrecht voor de 
3 basisscholen van de deelgemeenten van de scholengemeenschap “Stedelijk Basisonderwijs Waregem” 
voor wat de kleuterafdeling betreft op te trekken naar 150 kleuters wegens de nieuwbouw in deze 
scholen: 
- Stedelijke basisschool Beveren-Leie: 350 

aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 

- Stedelijke basisschool Desselgem: 350 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 

- Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve: 325 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 175 

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

35. goedkeuren cultuurnota Overleg Cultuur Regio Kortrijk 2014-2019 

Waregem maakt deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten „Overleg 
Cultuur Regio Kortrijk‟. Teneinde de erkenning en subsidiëring van deze projectvereniging binnen het 
Decreet Lokaal Cultuurbeleid te verlengen voor de periode 2014-2019 werd voorliggende cultuurnota 
opgemaakt. In de nota, die het resultaat is van diverse middagdebatten, bijeenkomsten met schepenen voor 
cultuurbeleid, externe deskundigen, de cultuurbeleidscoördinatoren uit de regio,… wordt duidelijk 
aangegeven dat Overleg Cultuur de samenwerking in de regio rond het afstemmen van het cultuuraanbod en 
de vrijetijdscommunicatie wil verderzetten. De missie van de projectvereniging wordt als volgt 
geformuleerd: door intergemeentelijk overleg en samenwerking de culturele positionering en ontwikkeling 
van de regio versterken. De doelstellingen zijn volgende vijf ambities: 
1. Samen bouwen aan de culturele regio binnen een flexibel regioconcept 
2. Overleg Cultuur is een open en dynamisch kennisnetwerk en een uitnodigende ontmoetingsplek 
3. Overleg Cultuur versterkt de kwaliteit en diversiteit van het culturele aanbod 
4. Overleg Cultuur verlaagt drempels en installeert slimme signalisatie om het culturele aanbod breed 
kenbaar te maken 
5. Overleg Cultuur zet volop in op erfgoed. Ze bevordert de zorg en ontsluiting van het rijke erfgoed van 
onze regio 
De gemeentelijke financiële basisinbreng wordt gelijkgeschakeld aan de aangegeven 0,30 euro per 
inwoner/per jaar in de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap. 
Op 30 augustus 2013 keurde de Raad van Bestuur van Overleg Cultuur de nota goed. De cultuurnota werd 
voorgesteld aan de algemene vergadering van de Waregemse cultuurraad dd. 24 oktober 2013 en gaf positief 
advies. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de cultuurnota Overleg Cultuur Regio Kortrijk 2014-2019 goed te 
keuren. 

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

36. goedkeuren dienstreglement en internetreglement bibliotheek Waregem  

Het bibliotheekreglement werd laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 4 oktober 2011; de wijzigingen 
hadden toen vooral te maken met uitbreiding van de openingsuren zonder uitbreiding van het personeel na 
de invoering van de gedeeltelijke zelfuitleen met RFID. 
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De tarieven bleven nagenoeg ongewijzigd; zo bedraagt het jaarlijks lidgeld nu 2,50 euro, een omzetting van 
de 100 BEF die in 1993 werd ingevoerd en sindsdien niet meer werd gewijzigd. 
In het kader van het provinciaal bibliotheeksysteem waarvan de bib van Waregem deel uitmaakt en waaraan 
in de toekomst een centraal lenersbestand kan worden gekoppeld, is het wenselijk de tarieven en 
uitleentermijnen van de bibliotheken in de regio wat meer op elkaar af te stemmen. Het blijft evenwel een 
zaak van gemeentelijke autonomie en dus de gemeenteraad die uiteindelijk de tarieven bepaalt. 
Op basis van de provinciale richtlijn, na overleg met de regiobibliotheken en overleg in het beheersorgaan 
worden volgende belangrijke wijzigingen t.o.v. het huidig reglement voorgesteld : 

 Jaarlijks lidgeld voor leners vanaf 18 jaar van 2,50 naar 5,00 euro 

 Geen leengeld meer voor dvd‟s 

 Stijging van het boetegeld van 0,05 per dag en boek naar 0,20 euro per dag en object 

 Alle materialen kunnen worden verlengd als ze niet gereserveerd zijn  

 Kosten voor aangetekende 4de maning van 6,00 naar 10,00 euro 

 Occasionele bibliotheekgebruikers (toeristen, passanten) kunnen beperkt  internet gebruiken door 
middel van een dagpas en hoeven niet noodzakelijk lid te worden 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bibliotheekreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 
oktober 2011 op te heffen met ingang van 1 januari 2014 en het voorliggend reglement goed te keuren. 

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

37. goedkeuren toelage 

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging          Toelage 2013 
76257/332-01 Culturele activiteiten 

Lidmaatschapsbijdrage vereniging gem. 
belang 

Schimmels en Schouwen 1.250,00 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bovenstaande toelage goed te keuren. 

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

38. stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, leveren en plaatsen klascontainers: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De nieuwe vleugel voor de stedelijke basisschool in St-Eloois-Vijve zal ingeplant worden op de locatie waar 
nu een chalet staat met twee klassen in. Tijdens de bouwwerken dienen deze klassen dan ook een nieuwe 
tijdelijke locatie te hebben. 
Dit dossier omvat het leveren en plaatsen van zes klascontainers die per drie geschakeld worden om twee 
tijdelijke klaslokalen te hebben van +/- 6m x 7,5m. 
Raming: 50 000 euro excl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp voor het leveren en plaatsen van klascontainers 
in de Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve goed te keuren, en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

B1. principebeslissing tot het opmaken van een lokaal actieplan kinderarmoede (agendapunt 
aangevraagd door raadslid M. Verhellen) 

Motivatie:  Hoewel het aantal mensen die onder de armoederisicodrempel leven in Vlaanderen lichtjes daalt, 
neemt het aantal kinderen die in armoede geboren wordt toe. Eén op de tien kinderen groeit op in een 
(kans)arm gezin. En jonge kinderen die opgroeien in armoede lopen vaak een achterstand op die ze een 
leven lang meedragen. 
Om armoede op een structurele manier aan te pakken en de generatiearmoede een halt toe te roepen, 
moeten we blijvend inzetten op de strijd tegen armoede van kinderen en van de gezinnen waarin ze 
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opgroeien. Om de armoede te bestrijden werd door Vlaams minister Lieten een Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding opgemaakt en in 2011 werd binnen de Vlaamse Regering beslist om een Vlaamse 
Actieplan Kinderarmoede op te maken.  
Alle actoren zijn van mening dat lokale besturen en actoren een cruciale rol spelen in de bestrijding van 
(kinder)armoede. Zij staan het dichts bij de mensen en voelen best aan waar moet worden ingegrepen. 
Initiatieven met een sterke lokale verankering zijn fundamenteel in het bestrijden van kinderarmoede. 
Om de lokale besturen te ondersteunen in hun strijd tegen kinderarmoede werd op de Vlaamse begroting van 
2014 door minister Lieten als minister Armoedebestrijding een budget van € 4.5 miljoen voorzien voor een 
structurele verankering van het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid. 
De minister roept dan ook alle Vlaamse steden en gemeenten op om werk te maken van een lokaal Actieplan 
Kinderarmoede. 
Ook al hebben heel wat mensen het goed tot zeer goed in onze stad, een aantal objectieve indicatoren  
zoals het groeiend aantal gezinnen die regelmatig een beroep moeten doen op de diensten van ‟t kelderke 
geven duidelijk aan dat een belangrijk deel van onze inwoners het minder goed hebben. Dit blijkt ook uit de 
kansarmoede-index van Kind en Gezin.  
Gelet op de armoedecijfers vraagt de sp.a fractie aan het stadsbestuur om in te gaan op de oproep van de 
minister Lieten en de Vlaamse Regering om een lokaal Actieplan Kinderarmoede op te maken. 

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

39. vragen 

Er werden 4 vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid Heidi Vandenbroeke: voetbalstadion 

“Om de haverklap worden we in de pers geconfronteerd met “mogelijke” pistes en scenario’s aangaande 
mogelijke investeringen in het dossier van het voetbalstadion. 
Alleen al uit respect voor alle mandatarissen kregen wij graag een gedetailleerde stand van zaken. 
Welke zijn de scenario’s die op tafel liggen? Werden omtrent investeringen reeds engagementen vanwege de 
stad aangegaan?” 

Vraag 2. vraag raadslid Xander Pruvoost: attesten_aktes via e-loket 

“Attesten en aktes aanvragen via een e-loket is in heel wat steden en gemeentes reeds ingeburgerd. Omdat 
veelal een handtekening of stempel nodig is, moet een aangevraagd document steeds worden afgehaald op 
het stadhuis of moet het worden opgestuurd per post. 
In de steden Mechelen en Antwerpen werd hiervoor een oplossing gezocht en gevonden. Sinds juli 2012 werd 
er de „digitale handtekening‟ ingevoerd. Doordat documenten die voorzien worden van een dergelijke 
stempel hun legale waarde behouden bij het printen, wordt de mogelijkheid gecreëerd om documenten ook 
digitaal te gaan versturen. 
Hoewel dit niet voor iedereen een geschikte oplossing is, zou de implementatie van een digitale 
handtekening in Waregem tijds- en kostenbesparend zijn voor zowel de stad als haar inwoners. Ik geloof dat 
de digitalisering en het inzetten op een e-loket ongetwijfeld zaken zijn waar het huidige stadsbestuur zal 
achterstaan.  
Mijn concrete vragen: 
1. Voor welke attesten is een officiële handtekening of stempel nodig? 
2. Hoeveel attesten werden er de afgelopen vijf jaar aan een stadsloket afgehaald? Graag  
opdeling per jaar en type attest.  
3. Op welke manieren werden officiële aktes en attesten tot op heden aangeboden aan de  
Waregemse bevolking? Welke contactwijze genoot hierbij de voorkeur? 
4. Wat zijn voor- en nadelen van de huidige manier van werken voor de stad? Wat zijn de  
meest voorkomende klachten bij de bevolking? 
5. Betreffende de „digitale handtekening‟: 
a. Is het stadsbestuur van mening dat dit een meerwaarde kan zijn voor de 
dienstverlening van een stad? 
b. Wat is de praktische haalbaarheid van een dergelijk initiatief? Welke aanpassingen  
van de digitale stadsinfrastructuur zijn desgevallend nodig? 
c. Welke financiële repercussies zou dit hebben (kostprijs vs. gerealiseerde besparing)? 
d. Is het stadsbestuur bereid om dit initiatief verder uit te werken en te implementeren  
in de bestaande werking?” 
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Vraag 3. vraag raadslid Tonny Demuytere: inplanting volkstuintjes 

Een tweetal weken geleden vernam ik  –na een drietal telefoontjes naar twee Schepenen en de 
Milieudienst-  dat het Stadsbestuur  een lap grond aangeboden kreeg vanwege een landbouwer. Het stuk 
“zou op de grens met Zulte liggen” maar onmiddellijk bleek na mijn telefoontje dat het bewuste perceel 
zich volledig op grondgebied Zulte situeert. Daarenboven ligt het ook vlak naast de Slekkeput en vlakbij het 
natuurgebied “de oude spoorwegberm” Mijn ontsteltenis was dan ook groot. Dit is totaal van de pot  
gerukt… . Ook bij Natuurpunt  konden ze er niet mee lachen …Tevens bleek dat er ondertussen al een 
schrijven vanuit  de gemeente Zulte onderweg was naar de bevoegde minister om een uitzondering  te 
vragen op de regel dat stadstuintjes niet kunnen in agrarisch gebied, wat hier  immers het geval is. Het stuk 
is nu een weide waar koeien grazen. Als er milieubelastende industrie kan komen in het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied  Blauwpoort, gaan we toch niet te moeilijk doen i.v.m onze stadstuintjes 
….Collega Balduyck merkte trouwens terecht op tijdens de vorige gemeenteraad dat  volkstuintjes perfect 
in agrarisch gebied kunnen thuishoren, dit nadat de Schepen van Leefmilieu had gesteld dat het 
Schepencollege een perceel zocht enkel in een “stedelijke omgeving”, een begrip dat nogal rekbaar is. 
Het is niet omdat we met ons voetbal een tot nu toe succesvolle fusie met Zulte  meemaken, dat we nu  ook 
maar onze volkstuintjes in onze buurgemeente (en tevens in een andere provincie ) gaan inplanten (!?) Van 
een stad in galop verwacht je toch dat ze ook in dit dossier hun eigen boontjes doppen? 
Als voorzitter van de plaatselijke natuurvereniging De Wielewaal –later Natuurpunt- heb ik vroeger  het 
jarenlange welles-nietes spel tussen Zulte en Waregem aangaande de inrichting van het natuurgebied “De 
oude spoorwegberm” van dichtbij meegemaakt. Ik zou niet graag hetzelfde zien gebeuren met het dossier 
van onze volkstuintjes… 
Het mag dus duidelijk zijn : voor Groen  Waregem komen de stadstuintjes  van Waregem  niet – en ook niet 
gedeeltelijk- buiten onze stadsgrenzen! Dit dossier is dus nog verre van klaar  zoals ons in een vorige 
gemeenteraad werd voorgehouden. Als we nog willen genieten van subsidies, zou ik aanraden om het 
dossier alvast niet op de lange baan te schuiven, zoniet komen we hierbij  veel te  laat. 
Onze vragen hierbij : 

1. Is er al een antwoord gekomen vanwege de Minister ivm een uitzonderingsmaatregel om 
volkstuintjes toch in (economisch of recreatief) agrarisch gebied  te voorzien? 

2. Aangezien we vanwege de Schepen van Leefmilieu mee mochten zoeken naar een geschikte locatie 
en voorstellen doen (wat we uiteraard ook graag willen )  hadden we graag geweten welke andere 
locaties momenteel nog onderzocht worden. (een drietal naar we vernomen hebben) en wat het 
Schepencollege precies met “stedelijke omgeving”  bedoelt? 

Vraag 4. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: De Waregembon binnenkort online? 

Jaar na jaar blijkt de Waregembon een groter succes te worden.    Steeds meer Waregemnaars kiezen voor 
een Waregembon waarmee de ontvanger vrij kan kiezen wat hij/zij met zijn/haar bon aankoopt. 
Eén minpunt : de Waregembon is enkel maar af te halen in de stadswinkel tijdens de openingsuren van deze 
winkel en daardoor kunnen sommigen mensen deze Waregembonnen niet aankopen omdat ze zelf moeten 
werken tijdens deze uren of anders dienen ze verlofuren te nemen om deze Waregembon te kunnen 
afhalen. 
In deze tijd wordt meer en meer on-line gekocht zodat de meesten onder ons daarmee vertrouwd zijn en dit 
als een eenvoudiger manier van shoppen aanzien.    Reizen, abonnementen, kledij, inkomtickets, enz. 
worden nu gemakkelijkshalve steeds meer via de pc van thuis uit besteld. 
Waregem, dat ooit de titel ’Eénvoudigste stad van Vlaanderen’ ontving, kan niet achterop blijven om een 
succesproduct als de Waregembon niet on-line te verkopen.    Met een eenvoudige knop op de website moet 
het mogelijk zijn dat iedereen die een Waregembon wenst aan te kopen, deze met een unieke code thuis 
kan afprinten en zich zo niet meer naar de stadswinkel hoeft te begeven. 
Binnenkort (december-januari) zullen opnieuw overal talrijke geschenken worden uitgedeeld vanwege de 
feestdagen. Het zou dan ook wenselijk zijn dat tegen dan de mensen die wensen, hun Waregembonnen on-
line zouden kunnen aankopen.  Dit is een periode waar meer geld wordt gespendeerd aan geschenken en 
deze ingreep zal er ook voor zorgen dat meer centen in onze eigen Waregemse economie wordt gehouden.    
Vraag:   
Kan het stadsbestuur het nodige doen dat de Waregembon tegen begin december on-line te verkrijgen is ? 
Kan men tevens via een gerichte campagne (website, De sprong, lokale pers) deze maatregel aankondigen 
zodat zowel de Waregemnaars als niet-Waregemnaars de weg vinden om hun Waregembonnen on-line aan te 
kopen? 

40. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 1 oktober 2013. 
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- onthoudingen: 

 


