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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 03 december 2013 
  

 
 

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 

van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 

Aanwezig: 

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

 

Verontschuldigd/Afwezig: 

 

De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 

 

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

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

DAVINE DUJARDIN EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 10 december 2013 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: donderdag 19 december 2013 om 20.00u. 
 

2. Psilon: 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 Psilon aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op dinsdag 17 december 2013 om 19.00u. in de aulau van het crematorium Uitzicht 
en behandelt volgende punten: 
1. Werkprogramma 2014 
2. Begroting 2014 
3. Financieel meerjarenplan 2013-2019 
4. Verlenging mandaat deskundige K. Coenegrachts 
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: 
 

3. Psilon: buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013: aanduiden 
vertegenwoordigers 

Het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure 
met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.  
De stad Waregem heeft recht op 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering.  De kandidaturen werden 
opgevraagd. De aanduiding gebeurt met geheime stemming (1 stemronde).  
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangend 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 
17 december 2013. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

4. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: voordracht leden algemene vergadering en raad van bestuur 

In de gemeenteraad van 4 juni 2013 werden de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de 
kader van de omvorming naar een Extern Verzelfstandigd Agentschap.  Dit betekent dat de algemene 
vergadering en de raad van bestuur opnieuw moet samengesteld worden. De fractieleiders werden 
aangeschreven op 30 oktober jl. met de vraag of zij wijzigingen willen doorvoeren m.b.t. hun 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer. Vanuit de 
sportraad worden de leden voorgedragen die de gebruikers vertegenwoordigen.  De aanstelling van de 
algemene vergadering en de benoeming van de raad van bestuur gebeurt in de eerstvolgende algemene 
vergadering van vzw Sportbeheer Waregem. De schepen van sport is van rechtswege lid van de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden vanuit de gemeenteraad voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP voor te dragen: 

Algemene Vergadering 

CD&V Henri Destoop Holstraat 87-32 8790 Waregem 

CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg 28 8790 Waregem 

CD&V Charka Dewaele Millenniumstraat 70 8793 Waregem 

CD&V Jules Godefroid Wortegemseweg 34 8790 Waregem 

CD&V Philip Himpe Jules Haerinckstraat 1 8790 Waregem 

Sp.a Mario Verhellen Stuifkouter 20 8790 Waregem 

Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat 17 8790 Waregem 

N-VA Ellen Devriendt Gustaaf Mahieulaan 16-A 8793 Waregem 

N-VA Xander Pruvoost Gentseweg 107 8792 Waregem 

Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat 34 8790 Waregem 

 

Raad van bestuur 

CD&V Henri Destoop Holstraat 87-32 8790 Waregem 

CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg 28 8790 Waregem 

CD&V Charka Dewaele Millenniumstraat 70 8793 Waregem 

CD&V Jules Godefroid Wortegemseweg 34 8790 Waregem 

CD&V Philip Himpe Jules Haerinckstraat 1 8790 Waregem 

Sp.a Mario Verhellen Stuifkouter 20 8790 Waregem 

Open Vld Xavier Wyckhuyse Vlasbloemstraat 17 8790 Waregem 

N-VA Ellen Devriendt Gustaaf Mahieulaan 16-A 8793 Waregem 

Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat 34 8790 Waregem 

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

5. vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP: voordracht leden algemene vergadering en raad van 
bestuur 

In de gemeenteraad van 4 juni 2013 werden de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in 
de kader van de omvorming naar een Extern Verzelfstandigd Agentschap.  Dit betekent dat de algemene 
vergadering en de raad van bestuur opnieuw moet samengesteld worden. De fractieleiders werden 
aangeschreven op 30 oktober jl. met de vraag of zij wijzigingen willen doorvoeren m.b.t. hun 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Cultuurcentrum De Schakel. 
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Vanuit de cultuurraad worden de leden voorgedragen die de gebruikers vertegenwoordigen. De aanstelling 
van de algemene vergadering en de benoeming van de raad van bestuur gebeurt in de eerstvolgende 
algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum De Schakel.  De schepen van cultuur is van rechtswege lid van 
de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden vanuit de gemeenteraad voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP voor te dragen: 

Algemene vergadering 

CD&V Nele Coussement Ballingstraat 4 8792 Waregem 

CD&V Koen Delie Tapuitstraat 63 8790 Waregem 

CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg 28 8790 Waregem 

CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat 86 8790 Waregem 

CD&V Marc Vercruysse Leenakkerstraat 8 8791 Waregem 

Sp.a Veerle Deconinck Alsteen 12 8792 Waregem 

Open Vld Delphine Cloet Franklin Rooseveltlaan 49 8790 Waregem 

N-VA Geert Deroose Churchilllaan 14 8790 Waregem 

N-VA Heidi Vandenbroeke Boulezlaan 26 8790 Waregem 

Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat 34 8790 Waregem 

 

Raad van bestuur 

CD&V Nele Coussement Ballingstraat 4 8792 Waregem 

CD&V Koen Delie Tapuitstraat 63 8790 Waregem 

CD&V Connie Devos Kruishoutemseweg 28 8790 Waregem 

CD&V Kathleen Ravelingien Hoogmolenstraat 86 8790 Waregem 

CD&V Marc Vercruysse Leenakkerstraat 8 8791 Waregem 

Sp.a Veerle Deconinck Alsteen 12 8792 Waregem 

Open Vld Delphine Cloet Franklin Rooseveltlaan 49 8790 Waregem 

N-VA Heidi Vandenbroeke Boulezlaan 26 8790 Waregem 

Groen Tonny Demuytere Kleithoekstraat 34 8790 Waregem 

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

6. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 16 december 2013: goedkeuren 
agenda 

Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 04/06/2013 wordt 
de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op 16 december 2013 om 19.00u. en behandelt volgende punten: 
1. goedkeuren verslag vorige vergadering 
2. aanstellen leden algemene vergadering (conform artikel 7 van de statuten) 
3. benoemen leden van de raad van bestuur (conform artikel 25 van de statuten) 
4. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst stad- vzw Sportbeheer Waregem 
5. goedkeuren budget 2014 VZW Sportbeheer 
Schepen Chantal Coussement vertegenwoordigt de stad op de algemene vergadering en handelt 
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. 
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: 
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7. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 16 december 2013: 

goedkeuren agenda 

Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 04/06/2013 
wordt de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 
De vergadering vindt plaats op 16 december 2013 om 19.00u. en behandelt volgende punten: 
1. verslag vorige vergadering 
2. rondvraag mededelingen 
3. aanstellen leden algemene vergadering 
4. benoemen leden raad van bestuur 
5. goedkeuring begroting 2014 
6. goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Waregem en Cultuurcentrum De Schakel vzw 
7. mededelingen 
Schepen Pietro Iacopucci vertegenwoordigt de stad op de algemene vergadering en handelt overeenkomstig 
de instructies van de gemeenteraad. 
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. goedkeuren beheersovereenkomst WAGSO 2014-2019 

Zoals het gemeentedecreet in artikel 235 voorschrijft dient tussen het autonoom gemeentebedrijf en de stad 
een beheersovereenkomst te worden afgesloten en dit na de hernieuwing van de gemeenteraad. Het 
ontwerp van beheersovereenkomst dat op vandaag voorligt werd opgemaakt, rekening houdend met de 
nieuwe BBC-regelgeving en zelfs met de recentste wijzigingen in het gemeentedecreet die in werking treden 
op 1 januari 2014. De nieuwe overeenkomst gaat dan ook pas in op 1 januari 2014 en eindigt in principe zes 
maanden na de hernieuwing van de gemeenteraad (zijnde op 30 juni 2019). De beheersovereenkomst regelt 
de werking en samenwerking tussen de stad en WAGSO. Zoals het gemeentedecreet voorschrijft treden het 
schepencollege voor de stad en het directiecomité voor WAGSO op ter onderhandeling van de 
beheersovereenkomst om deze dan, na onderling akkoord, ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad en aan de raad van bestuur van WAGSO. Dit zou voor beiden gebeuren op 3 december 2013. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beheersovereenkomst WAGSO 2014-2019 goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

9. opheffen diverse verordeningen en reglementen m.b.t. huisaansluitingen, afkoppeling en 
keuring privé-riolering 

De samenwerking met De Watergroep voor het beheer en verdere uitbouw van het rioleringsstelsel in 
Waregem heeft geleid tot nieuwe inzichten en concrete afspraken, welke worden vastgelegd in jaarlijks 
goed te keuren takenpaketten. 
Bepaalde passages uit eerder genomen raadsbeslissingen zijn overbodig geworden of in tegenspraak. 
Het is daarom wenselijk de bestaande raadsbeslissingen op te heffen en de uitgangspunten, voor zover niet 
wettelijk verankerd, te herformuleren in nieuwe, aangepaste reglementen. 
 
De onderstaande raadsbeslissingen zijn achterhaald en dienen te worden opgegeven: 
- Besluit dd 6 september 2005, houdende goedkeuring stedelijke verordening inzake afzonderlijke 

huisaansluitingen voor nieuwbouw en vernieuwbouw voor de gescheiden afvoer van afvalwater en 
hemelwater, aangepast in zitting van 3 oktober 2011 

- Besluit dd 2 juni 2009, houdende goedkeuren stedelijk reglement afkoppeling van regen- en afvalwater, 
bij aanleg van 2DWA stelsel 

- Besluit dd 4 oktober 2011, houdende goedkeuren reglement keuring privé-riolering. 
Deze besluiten worden per 01 januari 2014 opgeheven. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de diverse verordeningen en reglementen met betrekking tot 
huisaansluitingen, afkoppeling en keuring privé-riolering op te heffen. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
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- tegen: 
- onthoudingen: 
 

10. goedkeuren reglement inzake afkoppeling van hemel-en huishoudelijk afvalwater bij 
woongelegenheden, en gelegen in centraal gebied of collectief te optimaliseren buitengebied, 

niet gekoppeld aan een goedgekeurd rioleringsproject 

De stad wil de burgers helpen om aan hun wettelijke verplichtingen inzake zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater en scheiding van hemel- en huishoudelijk afvalwater te voldoen. 
Er wordt een reglement opgemaakt voor de afkoppeling van hemel- en huishoudelijk afvalwater voor de 
woongelegenheden gelegen in centraal gebied of collectief te optimaliseren buitengebied, zoals opgenomen 
in het goedgekeurde zoneringsplan van Waregem, en niet gelegen in een goedgekeurd rioleringsproject. 
De kosten voor de afkoppelingsdeskundige,de afkoppelingswerken, de rioolaansluiting en de keuring zijn ten 
laste van de eigenaar. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake afkoppeling van hemel- en huishoudelijk 
afvalwater bij woongelegenheden, niet gekoppeld aan een goedgekeurd rioleringsproject, goed te 
keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

11. goedkeuren reglement inzake afkoppeling van hemel- en huishoudelijk afvalwater bij 
woongelegenheden, en gelegen in centraal gebied of collectief te optimaliseren buitengebied, 

gekoppeld aan een goedgekeurd rioleringsproject  

De stad wil de burgers helpen om aan hun wettelijke verplichtingen inzake zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater en scheiding van hemel- en huishoudelijk afvalwater te voldoen. 
Er wordt een reglement opgemaakt voor de afkoppeling van hemel- en huishoudelijk afvalwater voor de 
woongelegenheden gelegen in centraal gebied of collectief te optimaliseren buitengebied, zoals opgenomen 
in het goedgekeurde zoneringsplan van Waregem, en gelegen in een goedgekeurd rioleringsproject waarbij 
wordt voorzien in de aanleg van een gescheiden stelsel. 
De stad voorziet voor haar rekening in : 

- het aanstellen van een afkoppelingsdeskundige 
- het uitvoeren van de afkoppelingswerken 
- de keuring 
- het aansluiten op de riolering 

Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de stad en de eigenaar(s) bewoner(s) van de woongelegenheid 
omtrent hun wederzijdse rechten en plichten.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake afkoppeling van hemel- en huishoudelijk 
afvalwater bij woongelegenheden, gekoppeld aan een goedgekeurd rioleringsproject, goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

12. goedkeuren reglement inzake afkoppeling van hemel-en huishoudelijk afvalwater en de 
plaatsing en beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) bij 
woongelegenheden en gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, buiten 

milieuimpactgebied 

De stad wil de burgers helpen om aan hun wettelijke verplichtingen inzake zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater en scheiding van hemel- en huishoudelijk afvalwater te voldoen. 
Er wordt een reglement opgemaakt voor de afkoppeling van hemel- en huishoudelijk afvalwater voor de 
woongelegenheden gelegen in de gebieden voor individuele waterzuivering, zoals opgenomen in het 
goedgekeurde zoneringsplan van Waregem, en volgens de milieu-impact toetskaart niet gelegen in ecologisch 
kwetsbaar gebied. 
De stad voorziet op haar kosten het aanstellen van een afkoppelingsdeskundige. 
De stad staat in voor de aankoop, de plaatsing en het beheer van een IBA en rekent hiervoor aan de eigenaar 
een aansluitkost van € 1.250 inclusief btw aan. 
De kosten voor de afkoppelingswerken en de keuring zijn ten laste van de eigenaar. 
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Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de stad en de eigenaar(s) bewoner(s) van de woongelegenheid 
omtrent hun wederzijdse rechten en plichten.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake afkoppeling van hemel- en huishoudelijk 
afvalwater en de plaatsing en beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) 
bij woongelegenheden, en gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, buiten 
milieuimpactgebied, goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

13. goedkeuren reglement inzake afkoppeling van hemel- en huishoudelijk afvalwater en de 
plaatsing en beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) bij 
woongelegenheden en gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied in 
milieuimpactgebied 

De stad wil de burgers helpen om aan hun wettelijke verplichtingen inzake zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater en scheiding van hemel- en huishoudelijk afvalwater te voldoen. 
Er wordt een reglement opgemaakt voor de afkoppeling van hemel- en huishoudelijk afvalwater voor de 
woongelegenheden gelegen in de gebieden voor individuele waterzuivering, zoals opgenomen in het 
goedgekeurde zoneringsplan van Waregem en volgens de milieu-impact toetskaart gelegen in ecologisch 
kwetsbaar gebied. 
Voor de IBA‟s in de zone met milieu-impact wordt sterk aanbevolen deze lozingen prioritair te voorzien van 
een afdoende zuivering, gezien hun niet te onderschatten impact op het lokale milieu. 
De stad voorziet daarom op haar kosten in: 

- het  aanstellen van een afkoppelingsdeskundige. 
- de collectieve aankoop van een IBA, plaatsing,beheer 
- de afkoppelingswerken 
- de keuring 

Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de stad en de eigenaar(s) bewoner(s) van de woongelegenheid 
omtrent hun wederzijdse rechten en plichten.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake afkoppeling van hemel- en huishoudelijk 
afvalwater en de plaatsing en beheer van een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA) 
bij woongelegenheden, en gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, in 
milieuimpactgebied, goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

14. Cipal: voordracht kandidaat-lid van het adviescomité 

Op 18 april 2013 heeft het stadsbestuur beslist om toe te treden tot DV Cipal.  Door de toetreding krijgt de 
stad medezeggenschap en inspraak in DV Cipal. De deelnemers die geen kandidaat hebben kunnen 
voordragen voor benoeming in de raad van bestuur, hebben wel het recht op  benoeming van een kandidaat-
lid in het adviescomité.  Het comité is bevoegd voor het geven van advies over alle aangelegenheden die 
verband houden met de maatschappelijke activiteiten van de vereniging. Het adviescomité komt minimaal 2 
maal per jaar samen.  De leden van het adviescomité worden benoemd door de algemene vergadering op 
voordracht van de deelnemers.   
Eventuele kandidaturen worden opgevraagd bij de fractieleiders. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen voor het adviescomité van DV Cipal. 
Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

15. goedkeuren renteloze lening Bedrijvencentrum 

Het Bedrijvencentrum regio Waregem NV realiseert nieuwe doorgangsgebouwen op de site Groenbek.  De 
realisatie die door de intercommunale Leiedal gebeurt wordt geraamd op 500 000,00 euro excl.  btw.  De 
aankoopprijs van de grond bedraagt 117 362,50 euro excl. kosten (102,50 €/m², ca. 1 145 m²). 
Om dit project te kunnen financieren vraagt het bedrijvencentrum een renteloze lening aan de stad op een 
looptijd van 10 jaar.  Als waarborg wordt een hypothecaire volmacht gevestigd in het voordeel van de stad 
op de grond en nieuw te bouwen doorgangsgebouwen op de site Groenbek (kost hiervoor ten laste van het 
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bedrijvencentrum).  Hierbij is op te merken dat er een voorkooprecht is ten gunste van Leiedal bij 
(gedwongen) verkoop.  Daarom zal in de akte van de aankoop van de grond bij de clausule rond het 
terugkooprecht in hoofde van Leiedal de term “kredietverstrekkers” worden opgenomen.  In het geval dat 
Leiedal zou gebruik maken van het recht op voorkoop, verbindt Leiedal er zich toe om tegenover 
kredietverstrekkers met als waarborg hypothecaire inschrijving op het aangekocht goed, aan deze 
kredietverstrekkers deze sommen te betalen die hen door de koper in deze nog zouden verschuldigd zijn, en 
dit tot beloop van de koopsom door Leiedal te betalen voor de terugkoop. 
Het bedrijvencentrum verbindt er zich tevens eenzijdig toe om geen andere hypothecaire waarborgen te 
laten vestigen op het vermelde goed. 
Aan de stad komt ook 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de NV Bedrijvencentrum Regio 
Waregem toe, minimum voor een termijn die gelijk is aan de looptijd van de lening. 
De bedoeling is om de lening in 1 schijf uit te betalen bij de akte van de aankoop van de grond mits 
voorleggen van de nodige verantwoordingsstukken (notarisakte aankoop grond, getekende overeenkomst 
bouwproject).  De terugbetaling aan de stad gebeurt in 10 gelijke kapitaalschijven van 25 000,00 euro.  De 
eerste terugbetaling gebeurt op einde van het jaar volgend op het jaar van opname van de lening.  Daarna 
jaarlijks per 20 december, en de laatste terugbetaling op de einddatum van de lening. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de renteloze lening voor de NV Bedrijvencentrum Regio Waregem 
en z’n modaliteiten goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

16. aanvaarden handgiften 

In de loop van het jaar werden diverse handgiften gedaan. (zie lijst hieronder) 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de hierna vermelde handgiften te aanvaarden. 
 

Omschrijving Schenker Waarde 

Dossier Belle Maries Kapelle. Alphons Baert onbekend 

Fotos van kleerhandel/garage Barbe André en Chris Dreelinck - 
Barbe 

onbekend 

Biografie van Octave Dejager uit Deerlijk Anoniem onbekend 

Boekje met geschiedenis van Sint-Eloois-Vijve Anoniem onbekend 

Rekenmachine van de Duitse bezetter 
RheenMctall 

Charles De Zutter onbekend 

Archief v.z.w. Cross Country Club, stukken archief Société 
Anonyme 

onbekend 

Grondplan Société Anonyme de Waereghem en technische 
tekening stoommachine Van de Kerchove. 

onbekend 

Quartiergeldabrechnung Gemeinde Waregem 
en een landbouwleerboekje voor het kweken van witloof. 

Christopher Sims onbekend 

Documentatie van Father Rathé, familie Vandenbroucke en 
families Mahoney en Cockrill 

Demeyer Yvette onbekend 

109 foto's (bevrijding, begrafenisoptocht, WOII) Denis Vansteenbrugge onbekend 

Flessenhals/scherf van een 17de-eeuwse wijnfles Dhr. & Mevr. Braet - Van 
Nuffel 

onbekend 

3 prentkaarten (Wereldoorlog I) Dirk Steelandt onbekend 

Leerbrief voor dienst der Middenstand Dirk Van Gils onbekend 

Penningen, munten en oorlogsarchief (De Borggrave) Eric De Borggrave onbekend 

Ingebonden jaargang Le Patriote Illustré Eric Soubry onbekend 

Kamersleutelhanger van de Pigeon d'Or Filip Himpe onbekend 

Postkaart + briefkaart (wereldoorlog I) Frankie Van Rossem onbekend 

Vijf affiches Waregem Koerse Frans Mehuys onbekend 

Bundeling tijdschrift Libeele 1947 (jaargang 2); 25 nummers. Frieda Deblauwe onbekend 

Archief Arthur Goemaere Goemaere André onbekend 

Boekje over Luitenant-Vliegenier André Maes. Greta Vanhoutte onbekend 
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Omschrijving Schenker Waarde 

Overeenkomst van Prijzie onbekend 

Kopies affiche - opening voedingszaak Griet Lambrecht onbekend 

flyer van paardenkeuring op de Markt Jan Beyens onbekend 

Boeken Willem Putman Jan Dhaluin onbekend 

Digitale foto's over Desselgem en Beveren-Leie Jan Himpe onbekend 

Archief familie Du Faux Joseph Du Faux onbekend 

Archief van landmeter Maurice Daenekindt Liliane Damman onbekend 

Reclame advertenties onbekend 

Diverse digitale foto's Maria Van Eekchoutte onbekend 

Diverse stukken m.b.t. het Pand 
Reeks publiciteit, drukwerk rond de viering van 10 jaar het Pand 
Reclamedrukwerk van Waregemse winkels, vnl. in het Pand 
Affiche van Waregem Koerse van 1971. 

Marie Anne Nuytten onbekend 

Exemplaar van de Gaver Echo Marnix Meulebrouck onbekend 

Rouwprentje van soldaat Leonard Lewis Williams Michel Braeckeveldt onbekend 

Foto's Briek Schotte, 1 fietsplaat en 2 medailles Noel Verheye onbekend 

Diverse oude facturen en briefhoofden van Waregemse 
bedrijven 

Ria Vandaele onbekend 

Foto strijdersbond Rigolle Gezond onbekend 

Promotie Waregemse Gordel 2013 Rik Verhaeghe onbekend 

Twee postkaarten (WOI) Roger Deweer onbekend 

4 foto's Nieuwenhove Roger Steuperaert onbekend 

3 rouwprentjes Roos Debrabandere onbekend 

Foto's Miel Rettemans Stadsarchief Kortrijk onbekend 

Kopie toespraak Berten De Clerck: 'Waregem: Verleden, heden, 
toekomst' (4 maart 1941) 

Stefaan De Clerck onbekend 

2 krantenartikels Zulma Naessens Onbekend 

‘Conversatie met Carl Gustav Jung’ 
houtsnede 5 exemplaren – afm. 50/97cm 

Vladimir Ivaneanu 450 euro 

Ceramiek 
Afm. 40/40cm, H 85cm 

Franky Derijcke 200 euro 

Schilderij zonder titel 
Afm. 57/76cm 

Els Vekeman 250 euro 

‘Kussen’ uit de reeks zonsopgang 
Afm. 30x35x10cm 

Mathias De Wolf 250 euro 

Globe en doek ‘Denk je dat Rieu het goed vond’ 
20x20x40cm (globe) 
40x50cm (doek) 

Jos Barbe 750 euro 

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

17. onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand door Helpt Elkander aan stad 
Waregem t.h.v. de Lijsterlaan +10 

Op vraag van Gaselwest wenst Helpt Elkander een stukje grond, gelegen aan de Lijsterlaan kosteloos over te 
dragen aan de stad. 
Kadastrale gegevens: Waregem, 2de afdeling, sectie B, deel van nr. 504Z4 
Oppervlakte: 10,3 m2 
Eigenaar: Helpt Elkander, Hazepad 1, 8790 Waregem 
De grondoverdracht gebeurt conform de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpovereenkomst. De 
overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname van de grond in 
het openbaar domein van de stad Waregem. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de kosteloze grondafstand door Helpt Elkander aan de stad 
Waregem thv de Lijsterlaan goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

18. onroerende goederen: kosteloze grondafstand door Helpt Elkander aan de stad t.h.v. de Hoge 
Kave 12/14 

Helpt Elkander wenst een deel van de strook groenzone, gelegen Hoge Kave 12/14 te 8790 Waregem, 
kosteloos over te dragen aan de stad. 
Kadastrale gegevens: deel van het perceel kadastraal gekend Waregem, 1ste afdeling, sectie C, nr. 393E3, 
totale oppervlakte 369 m2 
Oppervlakte: 114,40 m2 
Eigenaar: Helpt Elkander, Hazepad 1, 8790 Waregem 
De grondoverdracht gebeurt conform de voorwaarden zoals omschreven in de ontwerpovereenkomst. De 
overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname van de 
resterende groenzone in het openbaar domein van de stad Waregem. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de kosteloze grondoverdracht aan de Hoge Kave12/14 door 
Helpt Elkander aan stad Waregem goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

19. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. Cyclocross Masters 2014 

Naar analogie met alle grote evenementen op het openbaar domein in Waregem die in het verleden werden 
georganiseerd, is het aangewezen om net als vorig jaar een politieverordening te maken voor de Cyclocross 
Masters. Deze vindt plaats op woensdag 26 februari 2014. Deze politieverordening is gelijkaardig aan die van 
de vorige editie en wil de veiligheid op en langs het parcours verhogen. Deze verordening moet een vlotte en 
veilige doorgang garanderen en zorgen voor een goede coördinatie van de activiteiten op en langs het 
openbaar domein. 
De toelichtende documenten staan op het intranet.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de occasionele politieverordening n.a.v. Cyclocross Masters 
goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

20. vaststellen Bijzonder Nood- en Interventieplan Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2014 

In uitvoering van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, en inzonderheid van het 
Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplanning, is het aangewezen om 
voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2014 een bijzonder nood- en interventieplan 
op te stellen. 
Het  BNIP werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 4 november 2013 en staat ter inzage op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan voor het Belgisch 
Kampioenschap Cyclocross 2014 vast te stellen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

21. algemene bekkenvergadering Leiebekken: aanduiden effectief vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd gewijzigd bij decreet van 19 juli 
2013.  Deze decreetswijziging beoogt de integratie van het deelbekkenniveau in het bekkenniveau, zowel 
wat betreft plannen als structuren.   
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Per bekken wordt er een algemene bekkenvergadering ingesteld.  De algemene bekkenvergadering zal 
normaal één maal per jaar samenkomen en wordt voorgezeten door de provinciegouverneur.  Alle steden en 
gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden zetelen hierin, evenals vertegenwoordigers 
van elke polder en watering, van de provinciebesturen, van het gewest en van de havenbedrijven.  Waregem 
maakt deel uit van het Leiebekken.   
De algemene bekkenvergadering heeft tot taak: 

 goedkeuring van het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en  het 
ontwerp van bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma 

 advies verlenen op de waterbeleidsnota 

 de aanduiding te organiseren van de vertegenwoordigers van de gemeenten en van de polders en 
wateringen die zetelen in het bekkenbureau 

 het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare 
waterlopen 

 de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het bekken te agenderen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gemeentelijke mandataris + plaatsvervanger aan te duiden 
voor de algemene bekkenvergadering. 
De kandidaturen zijn opgevraagd bij de fractieleiders. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een gemeentelijke mandataris + plaatsvervanger aan te duiden 
voor de algemene bekkenvergadering van het Leiebekken. 
Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

22. bekkenbureau Leiebekken: voordragen vertegenwoordiger 

Ingevolge het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij decreet van 19 
juli 2013, werden in voorgaand punt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangeduid voor de algemene 
bekkenvergadering.  Per bekken wordt er ook een bekkenbureau ingesteld.  Het bekkenbureau zal een 
viertal keer per jaar samenkomen en wordt voorgezeten door de provinciegouverneur.  Dit bureau staat in 
voor de aansturing en de organisatie van het bekkensecretariaat en de voorbereiding van de verschillende 
documenten die door de algemene bekkenvergadering worden vastgesteld.  De taken van het bekkenbureau 
zijn o.a. de advisering van de investeringsprogramma‟s van de waterbeheerders (incl. technische plannen 
Aquafin, optimalisatieprogramma VMM, zoneringsplannen).  Daarnaast kan het bekkenbureau gebiedsgericht 
en thematisch overleg organiseren rond specifieke knelpunten, projecten of dossiers met de betrokken 
actoren en diverse bestuursniveaus op vraag van een lid van de algemene bekkenvergadering of 
bekkenbureau of van andere actoren binnen het integraal waterbeleid.   
Elke gemeente kan één, twee of meerdere kandidaten voor het bekkenbureau voordragen.  Deze kandidaten 
worden voorgesteld en verkozen op de eerste algemene bekkenvergadering.  Per begonnen schijf van 25 
gemeenten wordt één gemeentelijke vertegenwoordiger voorzien.  Voor het bekkenbureau Leiebekken komt 
dit neer op 2 vertegenwoordigers.  Deze verkozenen worden geacht standpunten in te nemen en dossiers te 
behandelen die breder gaan dan het grondgebied van hun eigen gemeente.  Het is belangrijk dat de 
afgevaardigden voeling hebben met meerdere gemeenten en een effectief aanspreekpunt zijn voor de 
gemeenten.  Deze afgevaardigden hoeven niet noodzakelijk gemeentelijke mandatarissen te zijn, maar 
kunnen evengoed een afgevaardigde van een gemeentelijke rioolbeheerder te zijn. 
Er wordt voorgesteld om Conny Van Meirhaeghe van RioAct voor te dragen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te stemmen over deze voordracht. 
Uitslag van de stemming: 
(stembrieven) 
 

23. aanpassen nutsleidingen: ondergronds brengen kopernetten 

*Ondergronds brengen LS/OV kopernet in de Boulezlaan, Waregem 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256493-20213193 Boulezlaan Ondergronds 
brengen kopernet 

   

  LS € 28.080,08  nihil € 28.080,08  

  OV € 9.946,22  € 7.365,35  € 2.580,87  

  totaal € 38.026,30 €7.365,35  € 30.660,95 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213038 2013/11099 € 7 365,35 

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

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 
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256378-20212819 Stagestra
at 

Ondergronds 
brengen kopernet 

   

  LS € 65.444,16 nihil € 65.444,16 

  OV € 12.579,53 € 8.417,54 € 4.162,00 

  totaal € 78.023,69 € 8.417,54 € 69.606,16 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-
51 

213038 2013/10709 € 8 417,54 

 
*ondergronds brengen LS/OV net in de Koning Albertstraat te Waregem(Beveren-Leie) 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256374-20212856 Koning 
Albertstr 

Ondergronds 
brengen kopernet 

   

  LS € 86.215,40 nihil € 86.215,40 

  OV € 12.293,40 € 12.293,40 
(incl btw) 

Nihil 

  totaal € 98.508,80 € 12.293,40 € 86.215,40 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-
51 

213038 2013/10710 € 12 293,40 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan de nutsleidingen goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

24. riolerings- en wegeniswerken in de ontsluitingsweg Schakelstraat: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

Om de bewoners van de Holstraat een blijvende achterdoorgang naar hun garages te kunnen geven moet er 
een ontsluitingsweg aangelegd worden. Bij de start van de werken aan de Zuidboulevard kunnen de panden 
in de Holstraat hun huidige toegang langs de parking niet meer nemen.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 september 2013 studiebureau Demey 
bvba uit Roeselare aangesteld als ontwerper voor de ontsluitingsweg Schakelstraat. 
In het college van 18 juli 2013 werd de ruilovereenkomst met de aanpalende eigenaars goedgekeurd waarin 
bepaald is dat de stad de ontsluitingsweg zal aanleggen en een afsluiting zal plaatsen over de volledige 
lengte.  
Volgens het ontwerp van studiebureau Demey wordt de nieuwe weg aangelegd in KWS en heeft hij een 
breedte van 3,50m (plus greppel en boordsteen) 
In de nieuwe weg wordt er naast de RWA-leiding ook een DWA-leiding voorzien.  
Het project wordt geraamd op € 81937,50 te verhogen met 21% btw (=€ 17.206,88) te voldoen door 
medecontractant. Totale raming is bijgevolg € 99.144,38. 
Wijze van gunnen: open aanbesteding 

Budgetcode Bedrag 

2014/2240007/OM/0200 wegen - IA/Wegen € 100 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp en de wijze van gunnen goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

25. goedkeuren VMW RioAct, takenpakket 2014 

In uitvoering van de overeenkomst De Watergroep –Waregem (gmtr in zitting 3 februari 2009) voor de 
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet stellen de stad Waregem en RioAct elk jaar het 
takenpakket samen uit de takenlijst van de overeenkomst. 

Budgetcode Bedrag 

2014/2280007/OM/0310 overige onroerende infrastructuur - IA/Beheer van regen- en 
afvalwater 

€ 100 000,00 

Het RioAct-takenpakket voor 2014 is te raadplegen via intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RioAct takenpakket voor 2014 goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
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- tegen: 
- onthoudingen: 
 

26. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een inhaalverbod in 
de Anzegemseweg 

Op de bestuursvergadering van de bedrijventerreinvereniging Waregem Zuid is de verkeersafwikkeling op het 
kruispunt van de Anzegemseweg met de Industrielaan besproken. Heel wat vrachtwagens rijden van de 
Anzegemseweg de Industrielaan in. Het gebeurt vaak dat bestuurders achter de vrachtwagens geen geduld 
hebben en de vrachtwagens nog inhalen voor zij de Industrielaan inrijden. Dit leidt tot gevaarlijke 
toestanden. De bedrijventerreinvereniging heeft voorgesteld om een inhaalverbod in de Anzegemseweg in te 
voeren om ongevallen te voorkomen. Dit voorstel is op 7 mei 2013 positief geadviseerd door de 
mobiliteitsbegeleider van het Departement Mobiliteit en Openbare werken. Het voorstel is om het 
inhaalverbod aan te duiden met verkeersborden 200 meter links en rechts van het kruispunt met de 
Industrielaan. Het schepencollege heeft dit voorstel op 30 mei 2013 goedgekeurd. Omdat het kruispunt zich 
op de gemeentegrens met Anzegem bevindt, hebben wij aan het gemeentebestuur van Anzegem gevraagd 
om op hun grondgebied ook een inhaalverbod in te voeren en dit via een aanvullend verkeersreglement op 
de gemeenteraad te laten goedkeuren. Zij hebben geen bezwaren tegen het invoeren van een inhaalverbod. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord C35 
in de Anzegemseweg op 200 meter voor het kruispunt met de Industrielaan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een inhaalverbod in de Anzegemseweg. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

27. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren eenrichtingsverkeer in 
de Staf Stientjeslaan 

Tijdens de werken aan de residentie Ter Dompel in de Albert Servaeslaan zijn er tijdelijke 
verkeersmaatregelen genomen voor het woon-schoolverkeer naar de stedelijke basisschool. Er is een 
voetweg aangelegd van de school langs de residentie Ter Dompel naar de Staf Stientjeslaan. In de Staf 
Stientjeslaan is er eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de school en het kruispunt aan huisnummer 43. In 
het stuk van huisnummer 43 tot de Oosterlaan is er altijd eenrichtingsverkeer. De tijdelijke 
verkeersmaatregelen zijn door de school en de buurt positief geëvalueerd. De school vraagt om het 
eenrichtingsverkeer definitief in te voeren. Dit voorstel is positief geadviseerd op de verkeerscel van 15 
oktober 2013 en goedgekeurd op het schepencollege van 24 oktober 2013. Deze maatregel wordt ter kennis 
gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing in de Staf Stientjeslaan van het verkeersbord C1 met 
onderbord M2 ter hoogte van het kruispunt aan huisnummer 43 en de plaatsing van het verkeersbord F19 met 
onderbord M4 aan de schoolingang. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren eenrichtingsverkeer in de Staf Stientjeslaan. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

28. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 

snelheidsbeperking in de Grote Heerweg en Schoendalestraat 

De as Schoendalestraat – Nieuwstraat – Grote Heerweg loopt parallel met de N43 in Waregem. Sommige 
bestuurders gebruiken deze as om sneller te kunnen rijden dan op de N43. Op de N43 is er een 
snelheidsbeperking van 70 km/u. In het kader van een uniform snelheidsbeleid en het stimuleren van het 
gebruik van de N43 als doorgaande weg, is het aangewezen om op de parallelle as Schoendalestraat – 
Nieuwstraat- Grote Heerweg geen hogere snelheden toe te laten. Momenteel mag men nog 90 km/u rijden in 
de Schoendalestraat tussen de Pitantiestraat en de Zilverbergstraat. In de Grote Heerweg mag men nog 90 
km/u rijden tussen de Barmbeekstraat en huisnummer 183. De verkeerscel heeft op 15 oktober 2013 
voorgesteld om de toegelaten snelheid in deze stukken te verlagen tot 70 km/u. het schepencollege heeft 
dit voorstel op 24 oktober 2013 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de 
weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden C43 met de tekst “70”. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een snelheidsbeperking van 70 km/u in de Grote Heerweg 
en Schoendalestraat. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

29. goedkeuren opdracht leveren van informaticamateriaal voor diverse diensten via een 
raamovereenkomst + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Om snel, flexibel en efficiënt het nodige informaticamateriaal voor diverse diensten aan te kunnen kopen, 
wordt voorgesteld een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van vier jaar. Deze opdracht wordt 
als volgt ingedeeld in drie percelen: 

Perceel Omschrijving  

Perceel 1 Basistoestellen voor 
informaticatoepassingen, 
hardware en software 

Pc‟s, workstations, laptops, mobiele workstations, thin 
clients, beeldschermen, (kleine) printers, (kleine) 
servers, gsm‟s, smartphones, divers klein materiaal (bv. 
toetsenborden, muizen, routers, access points, switches), 
diverse software (niet limitatieve lijst) 

Perceel 2 Multifunctionele printtoestellen 
en plotters 

Toestellen die kunnen scannen, printen, kopiëren en 
faxen enerzijds en plotters anderzijds 

Perceel 3 Dataprojectoren en digitale 
schoolborden 

Diverse soorten dataprojectoren (beamers) en digitale 
schoolborden 

 
Aankoopcentrale 
Er wordt voorgesteld dat het stadsbestuur optreedt als aankoopcentrale voor divers informaticamateriaal 
voor de stedelijke diensten en ook voor volgende besturen: 

OCMW Waregem Schakelstraat 41 8790 Waregem 

WAGSO Gemeenteplein 2 8790 Waregem 

Vzw Sportbeheer EVAP Meersstraat 5 8790 Waregem 

Vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP Schakelstraat 8 8790 Waregem 

Hierdoor zijn bovenvermelde besturen vrijgesteld van de verplichting zelf een gunningsprocedure te 
organiseren. Bovendien kan door schaalvergroting meestal een scherpere prijs verkregen worden.  
Raming, wijze van gunnen en krediet 

Perceel Omschrijving Raming exclusief btw Raming inclusief btw 

Perceel 1 Basistoestellen voor 
informaticatoepassingen, hardware en 
software 

€ 450 000,00 € 544 500,00 

Perceel 2 Multifunctionele printtoestellen en plotters € 170 000,00 € 205 700,00 

Perceel 3 Dataprojectoren en digitale schoolborden € 55 000,00 € 66 550,00 

Bovenvermelde bedragen zijn geraamd voor alle besturen samen en voor de volledige duur van de opdracht 
(vier jaar). 
De Europese drempelwaarde van 200 000,00 euro exclusief btw voor leveringen is overschreden. Deze 
opdracht wordt bijgevolg gepubliceerd in het Europese Publicatieblad en in het Bulletin der Aanbestedingen. 
Als wijze van gunnen wordt de open offerteaanvraag voorgesteld (artikel 23 van de wet van 15 juni 2006). 
Elk jaar wordt het nodige krediet in het budget ingeschreven. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor het leveren van informaticamateriaal goed te 
keuren, de wijze van gunnen vast te stellen, het stadsbestuur aan te stellen als aankoopcentrale en het 
bestek goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

30. goedkeuren reglement diverse toelagen en subsidies Noord-Zuid werking 

De laatste aanpassing van het reglement subsidie kleinschalige projecten in het Zuiden dateert van  1 juli 
2008. Na zes jaar met het oude  reglement gewerkt te hebben, wordt aangevoeld dat dit  reglement in zijn 
huidige vorm ontoereikend is en onvoldoende beantwoordt aan de nieuwe vragen  vanuit verenigingen en 
individuen in Waregem.  
De huidige reglementen omvatten een financiële ondersteuning van Noord-Zuid verenigingen in de vorm van 
een basissubsidie voor Waregemse Noord-Zuid verenigingen, een toelage voor educatieve projecten in het 
Noorden en een projectsubsidie voor steun aan kleinschalige projecten in het Zuiden.  
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De grootste aanpassing bij het nieuwe reglement is het hanteren van een uitgebreide set kwaliteitscriteria 
bij de beoordeling van de aanvragen en de toekenning van werkingssubsidies voor Noord-Zuid organisaties, 
projectaanvragen voor steun aan het Zuiden en educatie projecten in het Noorden.  
Volgende bedragen worden voorgesteld in het nieuwe reglement:   

 De basistoelage voor Noord-Zuid organisaties wordt vastgelegd op 150 euro gekoppeld aan een mogelijke 
werkingstoelage van maximaal 350 euro (nu krijgt elke door de wereldraad erkende organisatie een 
basissubsidie van 400 euro, onafhankelijk van de kwaliteit van de werking, in de toekomst is het de 
bedoeling dat elke door de wereldraad erkende organisatie een basistoelage krijgt van 150 euro, en 
afhankelijk van het aantal punten op de kwaliteitsbeoordeling kan maximaal nog 350 euro gekregen 
worden). De kwaliteit wordt beoordeeld door de dienst en geadviseerd door de wereldraad, waarna het 
cbs beslist. Alle aanvragen moeten op hetzelfde moment binnen zijn, waardoor het budget kan worden 
bewaakt. 

 De financiële ondersteuning voor ondersteuning van een project in het Zuiden varieert volgens het aantal 
toegekende punten en bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 1.500 euro (nu is dat altijd 1.250 euro, 
opnieuw onafhankelijk van de kwaliteit). De kwaliteit wordt beoordeeld door een commissie van externen 
(1 vertegenwoordiger van de wereldraad, 1 lid van de dienst, minimaal 1 externe) en daarna voorgelegd 
voor advies aan de wereldraad, waarna het cbs beslist. Alle aanvragen kunnen op 2 momenten ingediend 
worden,  waardoor het budget kan worden bewaakt. 

 De betoelaging voor educatieve projecten in het Noorden wordt toegekend per activiteit met een 
maximale steun van 500 euro per project en maximaal 1.000 euro per jaar. Afhankelijk van het soort 
activiteit en de educatieve waarde ervan, worden punten toegekend. (nu 75% van het aangevraagde 
budget met een maximum van 500 euro).De dienst beoordeelt de aanvragen, geeft feedback aan de 
wereldraad, waarna het cbs beslist. Alle aanvragen kunnen op 2 momenten ingediend worden,  waardoor 
het budget kan worden bewaakt.;  

 Nieuwe toelage van maximum 75 euro voor campagne gerichte werkgroepen aangesloten bij de 
Wereldraad(vb. 11.11.11 werkgroepen, werkgroepen Broederlijk Delen…). Nu bestaat dit niet 

 Nieuwe toelage: Een ondersteuning voor jongeren die op stage gaan of vrijwilligerswerk doen in het 
buitenland van minimum 250 euro en maximum 500 euro afhankelijk van de duur van het 
vrijwilligersproject. Het bedrag moet besteed worden aan het project waarvoor men zich inzet.  

Noot: Dit zou een nieuwe subsidiëring kunnen zijn die inspeelt op de actuele behoeftes van het landschap 
van ontwikkelingssamenwerking, waarbij steeds meer jongeren stage lopen in ontwikkelingslanden en daar 
projecten opzetten.  De nieuwe reglementen kijken naar een herverdeling van het beschikbare subsidiegeld. 
Het totaalbedrag van het beschikbare budget blijft echter ongewijzigd. Het reglement zou in voege treden 
per 1 januari 2014. 
Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het nieuwe reglement  diverse toelagen en subsidies Noord-Zuid 
werking in Waregem goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

31. goedkeuren noodhulp aan Filipijnen  

Op 8 november trok supertyfoon Haiyan over de centrale eilanden van de Filippijnse archipel en liet daarbij 
een spoor van dood en vernieling achter. Naast de duizenden doden zijn er honderdduizenden mensen 
getroffen en dakloos geworden.  
De eilanden Samar en Leyte, die het hardst getroffen werden, behoren bovendien tot de armste regio's van 
het land. De bevolking bestaat er grotendeels uit arme, landloze boeren die in zeer krakkemikkige 
constructies wonen.  
Het Rode Kruis Vlaanderen, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam 
Solidariteit en Unicef België hebben een overkoepelende solidariteitsactie opgezet met een speciaal 
rekeningnummer voor noodhulp aan de Filippijnen.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een toelage noodhulp van 1250 euro toe te kennen aan het 
consortium 21-21 op rekeningnummer BE17000000002121. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

32. leveren en plaatsen ballenvangers op speelruimtes Hoge Kouter en Jeugdcentrum: goedkeuren 
ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 
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Perceel 1/speelruimte Hoge Kouter: 
De site is een grasplein dat omringd is door huizen waarop nu 2 mini-voetbalgoalen staan.  Het terrein 
bevindt zich in een stedelijke context.  Op delen van het voetbalterrein staan nu reeds ballenvangers. 
Bedoeling is om extra ballenvangers te plaatsen zodat het voetbalveld helemaal omheind is (behalve één 
doorgangsplaats van 3m ) 
technische beschrijving 
ballenvanger 5.00m hoog 
palen in ronde verzinkte geplastificeerde buis  
circa 9 tussenpalen: 60mm diam x 6.00m lengte x 2.50m wanddikte op circa 3m tussenafstand 
1 hoekpaal : 76mm dia x 6.00m lengte 
bovenbuis: 42 mm diam 
In betonfunderingsvoet geplaatst. 
maasdraad 
type zware plasitor 50/370 2.00m hoogte 
maas 50x50mm 
draaddikte 3mm dia 
vastgemaakt aan 3 rijen spandraden 
kleur groen 
voetbalnet 3.00 m hoog 
geknoopt net: maas 130x130 
 
VH 31 lm 
raming: € 2.480,00 exclusief btw 
 
Perceel 2/speelruimte Jeugdcentrum: 
Op de site staat nu een half gesloten voetbalkooi en verschillende skatetoestellen. De ballen van het 
voetbalterrein komen nu op de skatetoestellen terecht wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. 
Er worden extra ballenvangers geplaatst zodat het voetbalveld helemaal omheind is. 
technische beschrijving 
ballenvanger 5,00m hoog 
11 palen, diam 76mm, wanddikte 2,90mm 
bovenbuis 
alle palen geplaatst op een afstand van 3,00m en vastgezet met betonfundering (te boren in 
asfaltverharding) 
ballenvangnet maas: 130x130 
 
VH 34 lm 
raming:€ 3.060,00 exclusief btw 
 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 761/725-60 213066 2013/11405 € 3 000,00 

2013 761/725-60 213066 2013/11407 € 4 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp leveren en plaatsen ballenvangers, perceel 
1/speelruimte Hoge Koter en perceel 2/speelruimte Jeugdcentrum, goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
 

33. vragen 

Er werden 8 vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid Tonny Demuytere: protest tegen afschaffing milieuconvenant 

Groen Waregem stelt voor dat Waregem zich aansluit bij het protest tegen de afschaffing van het 
milieuconvenant. 
Zoals iedereen wellicht wel weet, heeft de Vlaamse regering eenzijdig beslist om het Milieu-convenant 
volledig af te schaffen. Door deze beslissing schrapt ze een al jaren bestaande overeenkomst tussen de 
Vlaamse overheid en de gemeenten voor inspanningen die lokaal kunnen gebeuren op vlak van milieu, 
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energiebesparing, afval, overstromingen, klimaat enz. Terwijl iedereen het erover eens is dat er op 
milieuvlak juist meer moet gebeuren, draait de Vlaamse regering goede besluiten terug en breekt daarmee 
een belangrijke dynamiek ter verduurzaming van Vlaanderen.  
Een aantal steden en gemeenten (waaronder de buren van Harelbeke) hebben een open brief opgesteld en 
naar de Vlaamse regering gestuurd. Daarin pleiten ze ervoor dat de Vlaamse regering een nieuw instrument 
ontwikkelt om lokale duurzame acties te honoreren. 
Groen wil dat stad Waregem zich aansluit bij dit protest door de brief – zie bijlage - te sturen aan de 
vlaamse regering. Door de schrapping dreigen concrete acties op vlak van waterzuivering, natuurbehoud, 
energiebesparing, afvalpreventie, klimaat en aanpassing aan klimaatverandering te sneuvelen. Dat geldt ook 
in Waregem waar de subsidie op hemelwaterputten, groendaken, … dreigt te worden afgeschaft en de 
premie voor werken in het kader van rationeel energieverbruik wordt geplafonneerd. Wij zijn ervan 
overtuigd dat iedereen zich kan aansluiten bij ons voorstel temeer daar Waregem het 
burgemeestersconvenant tekende en er zich aldus heeft toe verbonden om tegen 2020 twintig procent 
minder CO2-uitstoot te realiseren.  
Onze vraag is heel concreet – wil de stad zich engageren om tegen de afschaffing protest aan te tekenen en 
de brief op te sturen naar de Vlaamse regering. 
 

Vraag 2. vraag raadslid Ellen Devriendt: GAS-boetes 

In mei 2013 las ik in de pers (Nieuwsblad  van 31 mei 2013) dat ook stad Waregem het GASreglement  
zou invoeren, en dat vanaf september  2013. We zijn december  2013, en van de hele  regelgeving  rond  
de  gemeentelijke   administratieve  sancties  is in  onze  stad  bij  mijn weten nog niks concreet. Daarom 
deze vragen: 
Wat is de stand van zaken van de invoering van deze GAS-boetes? 
Is  al  een  lijst  opgesteld   met  welke  kleine  overtredingen   kunnen  bestraft  worden  met dergelijke  
boetes?  Kan  de  raad  ook  zicht  krijgen  op deze lijst? Wat is de timing  van de invoering  ervan? 
 

Vraag 3. vraag raadslid Xander Pruvoost: speelplein voor mensen met een handicap 

Waregem telt heel wat speelterreinen met vele, leuke speeltoestellen. Kinderen kunnen er gaan 
glijden, klimmen, schommelen, wippen, er zijn basketbalterreinen, (mini)voetbalterreinen,  enz. 
Aan recreatie geen gebrek... voor kinderen zonder beperkingen tenminste. 
Voor ouders die een kind hebben met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn deze 
speeltoestellen weinig tot niet toegankelijk. Deze mensen vinden binnen onze stad weinig tot geen 
mogelijkheden om met hun kinderen op een „normale‟ manier te ravotten en te spelen. Deze kinderen 
kunnen niet gaan glijden of gaan schommelen zoals hun „normale‟ vriendjes en vriendinnetjes dat 
kunnen gaan doen. 
Er zijn wel degelijk heel wat mogelijkheden om voor deze doelgroep aangepaste speeltoestellen te 
voorzien. Deze kunnen perfect geïntegreerd worden binnen de reeds bestaande speelpleinen, zonder 
hiervoor grote ingrepen te moeten doen. 
Een vlotte toegankelijkheid naar het speelterrein, aangepaste ondergrond en aangepaste toestellen 
zouden moeten worden voorzien binnen een aantal speelterreinen, zodat ook kinderen met een 
lichamelijke of verstandelijke handicap kunnen spelen en ravotten met hun ouders, familie en 
vrienden. Nu moeten de ouders vaak van op een afstand toekijken hoe anderen wel plezier kunnen 
maken met hun kinderen en zij door een niet-aangepaste infrastructuur moeten toekijken. 
Mijn concrete vraag: kan het stadsbestuur voorzien in een aantal aangepaste speeltoestellen op 
diverse locaties zodat ook kinderen met een beperking in hun stad kunnen spelen en ravotten? 
 

Vraag 4. vraag raadslid Martine Vandevelde: veilige speelomgeving 

Tussen de Olmstraat en de wandelweg langs het Vredegerecht  komen heel wat klachten omtrent 
vandalisme,  vervuiling  en onveiligheid. In de buurt is tevens een speelplein waar daardoor gevaarlijke 
situaties ontstaan voor de spelende  kinderen.  Met de regelmaat  van de klok worden gevaarlijke 
glasscherven en dergelijke  meer aangetroffen. 
Mijn concrete vraag: 
Kan op deze plaats de nodige voorziening worden getroffen zoals het plaatsen van camera's, het 
regelmatig  controleren  door politiediensten om hier een veilige omgeving te garanderen? 
 

Vraag 5. vraag raadslid Heidi Vandenbroeke: Zuidboulevard 

Het project Zuidboulevard is met recht en reden als een prestigeproject te beschouwen. Niet alleen zal 
het een flinke duit kosten, tevens zal het een ingrijpende impact hebben op het algemene zicht van 
onze stad.  Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat dergelijke grootschalige investeringen er enkel 
en alleen komen om mooi te ogen. De Zuidboulevard moet niet alleen zorgen voor een frisse aanblik 
maar tevens en vooral moet het een verrijking betekenen ten aanzien van de economische 
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aantrekkingskracht. Momenteel heerst echter enige onrust en onduidelijkheid over de invulling van de 
commerciële ruimtes. Zo zou een groot gedeelte worden ingepalmd door een financiële instelling, niet 
meteen de grootste commerciële meerwaarde voor een dagje winkelen in Waregem. 
Mijn concrete vraag : 
Wat is op vandaag de invulling van de commerciële ruimtes voorzien binnen het project 
Zuidboulevard? Hoeveel contracten werden reeds aangegaan? Wat is de differentiatie voor wat het 
aanbod betreft? 
 

Vraag 6. vraag raadslid Heidi Vandenbroeke: Geboortebos 

Groene longen in de stad zijn absoluut noodzakelijk en het aanplanten van geboortebossen kunnen 
we alleen maar toejuichen. 
Recent werd nieuwe beplanting hiervoor aangelegd op de Karmel, kregen kinderen er de kans hun 
naam aan een boom te verbinden. Alleen was dit deze keer niet met een traditionele boom maar met 
een “wilde liguster”. Met variatie op zich is absoluut niets mis, alleen lijkt de keuze voor een giftige 
plant toch wel bizar. “De wilde liguster is zoals alle planten uit het geslacht Ligustrum giftig” leert 
ons de encyclopedie. 
Bovendien doet de keuze voor een plant afbreuk aan de  symbolische waarde van de boom die 
meegroeit met het kind. 
Mijn concrete vraag : 
Vanwaar de keuze voor een plant (en niet voor een boom) waarbij het aspect giftig toch opmerkelijk te 
noemen is als gekozen wordt voor een aanplanting waar kinderen komen. 
 

Vraag 7. vraag raadslid Mario Verhellen: herinrichting N43 

Op de gemeenteraadszitting van maart 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen/Waregem 
betreffende de ontwerpstudie voor het herinrichten van de N43 te Waregem besproken en goedgekeurd. 
Graag verneem ik de stand van zaken? 
 

Vraag 8. vraag raadslid Mario Verhellen: renovatie villa Gernay 

Ik stel vast dat de Villa Gernay, gelegen Henri Lebbestraat 1 en opgenomen op de Vlaamse Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed, in tegenstelling tot de afspraken die werden gemaakt n.a.v. het inrichtingsplan van de 
totale site op de hoek Lebbestraat-Zuiderlaan, nog steeds niet is gerestaureerd.  In tegendeel zelfs. De 
elementen die nodig zijn om het gebouw enigszins te conserveren zijn op vandaag onbestaande. Graag 
verneem ik welke initiatieven het stadsbestuur zal nemen om de eigenaar(s)/ontwikkelaar(s) te dwingen de 
Villa Gernay te renoveren of duurzaam te conserveren? 
 

34. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 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 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 2 december 2013 
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