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VOLGT SAMENGESTELD: 
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DAVINE DUJARDIN EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 7 januari 2014 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 14 januari 2014 om 19.00u. 

2. kennis nemen kasverslag 3e trimester 2013 – stad Waregem 

Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 38 147 203,89 EUR. Dit bedrag stemt overeen met 
de resultaten uit de boekhouding: 

Kastoestand Stad 2013-09-30 

Financiële rekeningen Algemene Saldi 

 Rekening Debet Credit 

DEXIA rek. courant 55001 897 180,10  

DEXIA rek. kredietopeningen 55006   

DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 29 344,48  

DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018   

DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030   

Fortis rek. courant 55201 14 085,35  

Fortis rekening leningsgelden 55218   

Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 35 327 738,26  

Andere banken 55501 2 137 073,85  

Bank van de Post rek. courant 55600 4 591,23  

Kas speciën 55700 1 321,55  

Totaal van de financiële rekeningen  38 411 334,82  

Saldo van de financiële rekeningen  38 411 334,82  
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Interne overboekingen  590,73  

DEXIA betalingen in uitvoering   264 721,66 

Globaal saldo  38 147 203,89  

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

3. kennis nemen budgetwijziging 2013 kerkfabriek Heilige Moeder Anna 

De kerkfabriek Heilige Moeder Anna heeft haar budget 2013 aangepast. Hiervan werd akte genomen in de 
gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk van 24 oktober 2013. Stad Waregem dient hier ook 
kennis van te nemen. De wijziging heeft geen enkele financiële impact op de toelage: 
 

Samenvatting toelage 

EXPLOITATIE 

DN Kerkfabriek B 2013 Wijziging BW 2013 

1012 Heilige Moeder Anna 503,77 0,00 503,77 

     

INVESTERINGEN 

DN Kerkfabriek B 2013 Wijziging BW 2013 

1012 Heilige Moeder Anna 0,00 0,00 0,00 

     

Totaal exploitatie + investeringen 

DN Kerkfabriek B 2013 Wijziging BW 2013 

1012 Heilige Moeder Anna 503,77 0,00 503,77 

Het aandeel in de toelage voor Waregem is 11,5% van 4 380,57 euro. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het gewijzigde budget 2013 van de 
kerkfabriek Heilige Moeder Anna. 

4. goedkeuren meerjarenplanning 2014-2019 en kennisname budget 2014 van de Vereniging Ons 
Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Het meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit het strategisch meerjarenplan en de financiële nota, werd 
vastgesteld door de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen in zitting van 
15 november 2013 en werden voorgelegd met volgende cijfers: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Exploitatiebudget (B-A) 204.205 183.845 183.490 185.256 187.819 190.856 

  A. Uitgaven 5.805.575 5.933.090 6.067.799 6.203.276 6.341.430 6.482.243 

  B. Ontvangsten 6.009.781 6.116.936 6.251.290 6.388.533 6.529.250 6.673.100 

   1.a Belastingen en boetes 0 0 0 0 0 0 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

37.185 37.185 37.185 37.185 37.185 37.185 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 

0 0 0 0 0 0 

   2. Overige 5.972.596 6.079.751 6.214.105 6.351.348 6.492.065 6.635.915 

II. Investeringsbudget (B-A) -113.697 -213.204 -25.000 -25.000 0 0 

  A. Uitgaven 663.576 874.843 25.000 25.000 0 0 

  B.  Ontvangsten 549.879 661.639 0 0 0 0 

III. Andere (B-A) -12.864 -13.365 -13.858 -14.424 -14.985 -15.568 

  A. Uitgaven 12.864 13.365 13.858 14.424 14.985 15.568 

   1. Aflossing financiële schulden 12.864 13.365 13.858 14.424 14.985 15.568 

   a. Periodieke aflossingen 12.864 13.365 13.858 14.424 14.985 15.568 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

  B. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

   1. Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 



Gemeenteraadszitting donderdag 19 december 2013 3 

 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

0 0 0 0 0 0 

   a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + 
III) 

77.644 -42.723 144.632 145.832 172.834 175.288 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat 
vorig boekjaar  

2.289.421 2.367.065 2.324.342 2.468.975 2.614.807 2.787.641 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat 
(IV + V)  

2.367.065 2.324.342 2.468.975 2.614.807 2.787.641 2.962.930 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 

1.332.581 1.130.536 1.116.474 1.102.185 1.087.664 1.072.905 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 533.251 519.410 505.348 491.059 476.538 461.779 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 797.330 609.126 609.126 609.126 609.126 609.126 

  C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1.034.484 1.193.806 1.352.501 1.512.622 1.699.977 1.890.025 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Financieel draagvlak (A-B) 214.939 194.061 193.195 194.375 196.357 198.791 

  A. Exploitatieontvangsten 6.009.781 6.116.936 6.251.290 6.388.533 6.529.250 6.673.100 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de 
nettokosten van schulden (1-2) 

5.794.842 5.922.875 6.058.095 6.194.158 6.332.893 6.474.309 

   1. Exploitatie-uitgaven 5.805.575 5.933.090 6.067.799 6.203.276 6.341.430 6.482.243 

   2. Nettokosten van de schulden 10.733 10.215 9.704 9.118 8.537 7.934 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + 
B) 

23.597 23.580 23.562 23.542 23.522 23.502 

  A. Netto-aflossingen van schulden 12.864 13.365 13.858 14.424 14.985 15.568 

  B.  Nettokosten van schulden 10.733 10.215 9.704 9.118 8.537 7.934 

Autofinancieringsmarge (I-II) 191.341 170.480 169.632 170.832 172.834 175.288 

 
Het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, werd vastgesteld door de Raad van 
Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen in zitting van 15 november 2013 en wordt 
voorgelegd met volgende cijfers: 
 

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 

Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2012 Budget 2014 

I. Exploitatiebudget (B-A)   0,00 204.205,86 

A. Uitgaven   0,00 5.805.575,14 

B. Ontvangsten   0,00 6.009.781,00 
1.a. Belastingen en boetes   0,00 0,00 

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   0,00 37.185,00 

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   0,00 0,00 

2. Overige   0,00 5.972.596,00 

II. Investeringsbudget (B-A)   0,00 -113.697,00 

A. Uitgaven   0,00 663.576,00 

B. Ontvangsten   0,00 549.879,00 

III. Andere (B-A)   0,00 -12.864,64 

A. Uitgaven   0,00 12.864,64 
1. Aflossing financiële schulden   0,00 12.864,64 

a. Periodieke aflossingen 421/4 0,00 12.864,64 

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 

2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 

3. Overige transacties   0,00 0,00 
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a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 

B. Ontvangsten   0,00 0,00 
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 0,00 

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden   0,00 0,00 

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 

3. Overige transacties   0,00 0,00 

a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 

c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of 

investeringsontvangsten 

102 0,00 0,00 

        
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)   0,00 77.644,22 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar   0,00 2.289.421,57 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)   0,00 2.367.065,79 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   0,00 1.332.581,00 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie   0,00 533.251,00 

B. Bestemde gelden voor investeringen   0,00 797.330,00 

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   0,00 2.000,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)   0,00 1.034.484,79 

 

Bestemde gelden Jaarrek. 2012 Budget 2014 

I. Exploitie 0,00 533.251,00 

BGE-01: Garve 0,00 25.000,00 

BGE-04: Vakantiegeld 0,00 402.416,00 

BGE-05: Pensioenen oud-voorzitters 0,00 105.835,00 

II. Investering 0,00 797.330,00 

BGE-03: Investeringen 0,00 797.330,00 

III. Andere 0,00 2.000,00 

BGE-02: Feestcomité 0,00 2.000,00 

Totalen 0,00 1.332.581,00 

 
Het bedrag voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 37 185,00 euro wordt behouden voor de volledige 
periode 2014-2019. Dit bedrag wordt jaarlijks verdeeld over de vijf participerende OCMW’s aan de hand van 
het bevolkingscijfer op 01/01 van het betreffende jaar. 
De cijfers van het budget 2014 stemmen overeen met de cijfers uit het meerjarenplan 2014-2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014-2019 van de Vereniging Ons Tehuis voor 
Zuid-West-Vlaanderen goed te keuren en kennis te nemen van het budget 2014. 

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

5. goedkeuren meerjarenplanning 2014-2019 en goedkeuren budget 2014 WAGSO 

Het meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit het strategisch Meerjarenplan en de financiële nota, werd 
vastgesteld door de Raad van Beheer van WAGSO in zitting van 3 december 2013 en wordt voorgelegd met 
volgende cijfers: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Exploitatiebudget (B-A) 474.969 -62.621 364.360 1.286.543 70.978 590.027 

  A. Uitgaven 1.377.227 1.988.707 1.328.563 1.424.918 1.210.749 1.151.609 

  B. Ontvangsten 1.852.195 1.926.085 1.692.924 2.711.460 1.281.727 1.741.636 

   1.a Belastingen en boetes 0 0 0 0 0 0 
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   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden 

72.800 18.200 0 0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar 

0 0 0 0 0 0 

   2. Overige 1.779.395 1.907.885 1.692.924 2.711.460 1.281.727 1.741.636 

II. Investeringsbudget (B-A) -242.000 -24.000 -37.000 -46.500 -74.000 -87.000 

  A. Uitgaven 242.000 24.000 37.000 46.500 74.000 87.000 

  B.  Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

III. Andere (B-A) 2.791 82.991 62.491 -797.009 -105.509 -343.800 

  A. Uitgaven 375.209 802.009 152.509 1.082.009 165.509 418.800 

   1. Aflossing financiële schulden 375.209 802.009 152.509 1.082.009 165.509 418.800 

    a, Periodieke aflossingen 375.209 802.009 152.509 1.082.009 165.509 418.800 

    b, Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

  B. Ontvangsten 378.000 885.000 215.000 285.000 60.000 75.000 

   1. Op te nemen leningen en leasings 378.000 885.000 215.000 285.000 60.000 75.000 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

0 0 0 0 0 0 

    a, Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 

    b, Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II 
+ III) 

235.760 -3.630 389.851 443.033 -108.531 159.227 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat 
vorig boekjaar  

-6.460 229.300 225.669 615.520 1.058.554 950.022 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat 
(IV + V)  

229.300 225.669 615.520 1.058.554 950.022 1.109.250 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 

204.098 142.358 19.318 18.682 18.682 18.682 

  A. Bestemde gelden voor de 
exploitatie 

185.416 123.676 636 0 0 0 

  B. Bestemde gelden voor 
investeringen 

0 0 0 0 0 0 

  C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

18.682 18.682 18.682 18.682 18.682 18.682 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 25.202 83.311 596.202 1.039.872 931.341 1.090.568 

                 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Autofinancieringsmarge (I-II) 99.760 -864.630 211.851 204.533 -94.531 171.227 

I. Financieel draagvlak (A-B) 527.370 1.125 422.804 1.342.090 108.537 621.286 

  A. Exploitatieontvangsten 1.852.195 1.926.085 1.692.924 2.711.460 1.281.727 1.741.636 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de 
nettokosten van schulden (1-2) 

1.324.825 1.924.960 1.270.120 1.369.370 1.173.190 1.120.350 

   1. Exploitatie-uitgaven 1.377.227 1.988.707 1.328.563 1.424.918 1.210.749 1.151.609 

   2. Nettokosten van de schulden 52.402 63.747 58.443 55.548 37.559 31.259 

    a. Kosten van de schulden 52.402 63.747 58.443 55.548 37.559 31.259 

    b. Terugvordering van de kosten van de 
schulden 

0 0 0 0 0 0 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A 
+ B) 

427.611 865.756 210.953 1.137.557 203.069 450.059 

  A. Netto-aflossingen van schulden 375.209 802.009 152.509 1.082.009 165.509 418.800 

   1. Periodieke aflossingen van schulden 375.209 802.009 152.509 1.082.009 165.509 418.800 

   2. Terugvordering van periodieke aflossingen 
van schulden 

0 0 0 0 0 0 
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  B.  Nettokosten van schulden 52.402 63.747 58.443 55.548 37.559 31.259 

   1. Kosten van de schulden 52.402 63.747 58.443 55.548 37.559 31.259 

    2. Terugvordering van de kosten van de 
schulden 

0 0 0 0 0 0 

 
Het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, werd vastgesteld door de Raad van 
Beheer van WAGSO in zitting van 3 december 2013 en wordt voorgelegd met volgende cijfers: 
 

SCHEMA TB5 : EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekenin
g 2012 

Budget 2013 Budget 2014 

I. Exploitatiebudget (B-A)   0 0 474.969 

  A. Uitgaven   0 0 1.377.227 

  B. Ontvangsten   0 0 1.852.195 

   1. a. Belastingen en boetes   0 0 0 

   1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   0 0 72.800 

   1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   0 0 0 

   2.  Overige   0 0 1.779.395 

II. Investeringsbudget (B-A)   0 0 -242.000 

  A. Uitgaven   0 0 242.000 

  B.  Ontvangsten   0 0 0 

III. Andere (B-A)   0 0 2.791 

  A. Uitgaven   0 0 375.209 

   1. Aflossing financiele schulden   0 0 375.209 

    a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 375.209 

    b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 

   3. Overige transacties   0 0 0 

    a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780 0 0 0 

    b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 

  B. Ontvangsten   0 0 378.000 

   1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 378.000 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden   0 0 0 

    a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 

    b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 

   3. Overige transacties   0 0 0 

    a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 0 0 0 

    b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-
4959 

0 0 0 

     c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)   0 0 235.760 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar    0 0 -6.460 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)    0 0 229.300 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   0 0 204.098 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie   0 0 185.416 

  B. Bestemde gelden voor investeringen   0 0 0 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   0 0 18.682 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)   0 0 25.202 
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Bestemde gelden   Jaarrekenin
g 2012 

Budget 2013 Budget 2014 

I. Exploitatie   0 0 185.416 

  Voorziening liften  0 0 39.780 

  Voorziening verwarmingsinstallatie  0 0 145.636 

II. Investeringen  0 0 0 

III. Andere verrichtingen  0 0 18.682 

  Onbeschikbare reserves   0 0 18.682 

Totaal bestemde gelden   0 0 204.098 

 
De voorgelegde cijfers van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van het WAGSO werden 
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de stad. 
De cijfers van het budget 2014 stemmen overeen met de cijfers uit het meerjarenplan 2014-2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014-2019 van het WAGSO goed te keuren en 
kennis te nemen van het budget 2014 van het WAGSO. 

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

6. goedkeuren meerjarenplanning 2014-2019 en kennisname budget 2014 kerkfabrieken 
Waregem 

Het Centraal Kerkbestuur Waregem diende het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de 
kerkfabrieken HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan Baptist, St Martinus en 
St Eligius gecoördineerd in op 21 november 2013. 
 
De exploitatie- en de investeringstoelage worden als volgt voorgelegd: 

Samenvatting toelagen per kerkfabriek 

EXPLOITATIE 

    MJP Budget MJP MJP MJP MJP MJP Totaal 

DN Kerkfabriek 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

2301 
HH. Amandus en 
Blasius 199.811,38 199.811,38 214.639,16 223.296,22 220.091,54 216.861,41 216.371,27 1.291.070,98 

2302 Heilige Familie 117.071,55 117.071,55 119.304,03 114.695,59 112.401,46 110.269,16 108.388,50 682.130,29 

2303 Heilige Margareta 51.198,83 51.198,83 75.480,03 22.149,99 15.552,66 15.589,28 15.626,45 195.597,24 

2304 Heilige Jozef 23.673,46 23.673,46 29.340,00 29.704,00 30.077,00 30.452,00 30.839,00 174.085,46 

2305 Sint Jan de Doper 0,00 0,00 37.749,86 28.855,20 33.317,51 35.308,78 35.419,43 170.650,78 

2306 Sint Martinus 0,00 0,00 28.711,41 31.060,23 31.293,23 31.530,23 31.766,23 154.361,33 

2307 Sint Eligius 21.265,71 21.265,71 44.238,69 25.694,43 25.855,30 26.017,64 26.176,44 169.248,21 

Totaal exploitatie 413.020,93 413.020,93 549.463,18 475.455,66 468.588,70 466.028,50 464.587,32 2.837.144,29 

          Algemeen totaal 
explotatie 2.837.144,29 

          
INVESTERINGEN 

    MJP Budget MJP MJP MJP MJP MJP Totaal 

DN Kerkfabriek 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

2301 
HH. Amandus en 
Blasius 1.470,22 1.470,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,22 

2302 Heilige Familie 2.480,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 

2303 Heilige Margareta 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

2304 Heilige Jozef 12.060,00 12.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.060,00 

2305 Sint Jan de Doper 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 

2306 Sint Martinus 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 

2307 Sint Eligius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totaal investeringen 23.570,22 23.570,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.570,22 

          Algemeen totaal 
investeringen 23.570,22 

 
Op 7 november 2013 verleende het bisdom Brugge gunstig advies aan de meerjarenplannen 2014-2019 en het 
budget 2014 van de respectievelijke kerkfabrieken. 
Het ingediende meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 werd getoetst aan de goedgekeurde 
afsprakennota tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur Waregem. Er werd uitgegaan van een 
exploitatietoelage voor de vaste som van 2 800 000,00 euro, te verdelen onder de huidige kerkfabrieken. 
Vanaf 2016 worden de wedden van de kosters-organisten niet meer door de lokale kerkfabrieken voorzien. Er 
blijft een budgettaire ruimte van 50 000,00 euro per jaar voor het geheel van de kosters-organisten of 
overeenkomend met 1 voltijds equivalent. De contract(en) lopen via het Centraal Kerkbestuur en het budget 
wordt voorlopig gealloceerd aan het budget van de kerkfabriek HH Amandus & Blasius. 
Voor wat betreft de investeringstoelage wordt deze beperkt tot 120 000,00 euro gedurende het 
meerjarenplan 2014-2019. De toekenning van de ingediende investeringen wordt jaarlijks door het college 
van burgemeester en schepenen in samenspraak met het Centraal Kerkbestuur bekeken. Vanaf 2015 werden 
bijgevolg geen investeringen voorzien in de meerjarenplannen. De kerkfabrieken die in de loop van de jaren 
2015-2019 een investering krijgen toegewezen, zullen een meerjarenplanwijziging dienen uit te voeren. 
Volgende projecten worden voorgelegd voor 2014: 

Kerkfabriek MJP 2014 INVESTERINGSPROJECT 

Amandus en blasius 1.470,22 
 

Toelage Woning bedienaar eredienst 1.470,22 Houtwormbehandeling zolder dekenij 

H Familie 2.480,00 
 

Toelage Hoofdgebouw eredienst 2.480,00 Plaatsen gasconvector 

H. Margareta 2.500,00 
 

Toelage Eredienst 1.500,00 Misdienaarsgewaden 

Toelage Eredienst 1.000,00 Geluidsinstallatie winterkapel 

St- Jozef 12.060,00 
 

Toelage Hoofdgebouw eredienst 12.060,00 
Onverwachte lekken in koepels boven altaar offerte via 
stad 

St - Jan 3.500,00 
 

Toelage Eredienst 1.500,00 Plantenbakken 

Toelage Eredienst 2.000,00 Digitale piano 

Martinus 1.560,00 
 

Toelage Eredienst 1.560,00 Aankoop altaarlinnen 

Eligius 0,00 
 

TOTAAL 23.570,22 
 

 
De voorgelegde cijfers van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de kerkfabrieken werden 
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de stad. 
De cijfers van het budget 2014 stemmen overeen met de cijfers uit het meerjarenplan 2014-2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014-2019 en van de kerkfabrieken 
HH Amandus & Blasius, H Familie, H Margareta, H Jozef, St Jan Baptist, St Martinus en St Eligius goed te 
keuren en kennis te nemen van het budget 2014 van de respectievelijke kerkfabrieken. 

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

7. goedkeuren meerjarenplanning 2014-2019 en kennisname budget 2014 OCMW Waregem 

Het meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit het strategisch Meerjarenplan en de financiële nota, werd 
vastgesteld door de OCMW-raad van Waregem van 25 november 2013 en wordt voorgelegd met volgende 
cijfers: 
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Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 

              

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.647.185 1.592.487 1.641.878 1.790.553 1.877.859 1.937.919 

   A. Uitgaven 26.858.286 27.192.112 27.790.938 28.347.292 28.923.691 29.541.950 

   B. Ontvangsten 28.505.471 28.784.599 29.432.816 30.137.845 30.801.550 31.479.869 

      1.a. Belastingen en boetes             

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden 

7.122.842 7.180.554 7.525.738 7.948.357 8.269.474 8.709.233 

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar 

            

      2. Overige 21.382.629 21.604.045 21.907.078 22.189.488 22.532.076 22.770.636 

II. Investeringsbudget (B-A) -442.000 -3.800.000 -1.670.000 -270.000 -270.000 -270.000 

   A. Uitgaven 482.000 3.800.000 1.670.000 270.000 270.000 270.000 

   B. Ontvangsten 40.000           

III. Andere (B-A) -1.586.590 -1.531.892 14.717 -1.479.958 -1.567.264 -1.627.324 

   A. Uitgaven 1.777.179 1.722.481 1.771.872 1.920.547 2.007.853 2.067.913 

      1. Aflossing financiële schulden 1.726.211 1.726.211         

         1.a Periodieke aflossingen 1.777.179 1.722.481 1.771.872 1.920.547 2.007.853 2.067.913 

         1.b Niet-periodieke aflossingen             

      2. Toegestane leningen             

      3. Overige transacties             

   B. Ontvangsten 190.589 190.589 1.786.589 440.589 440.589 440.589 

      1. Op te nemen leningen en leasings     1.596.000 250.000 250.000 250.000 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

            

         2.a. Periodieke terugvorderingen 129.994 129.994 129.994 129.994 129.994 129.994 

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen             

      3. Overige transacties 60.595 60.595 60.595 60.595 60.595 60.595 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -381.405 -3.739.405 -13.405 40.595 40.595 40.595 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 8.642.342 8.260.937 4.521.532 4.508.127 4.548.722 4.589.317 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 8.260.937 4.521.532 4.508.127 4.548.722 4.589.317 4.629.912 

              

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 5.489.659 1.689.659 1.615.172 1.595.172 1.575.172 1.555.172 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.334.487 54.487         

   B. Bestemde gelden voor investeringen 4.155.172 1.635.172 1.615.172 1.595.172 1.575.172 1.555.172 

              

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.771.278 2.831.873 2.892.955 2.953.550 3.014.145 3.074.740 

 

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 

              

I. Financieel draagvlak (A-B) 2.432.058 2.321.709 2.319.602 2.403.585 2.434.569 2.435.284 

   A. Exploitatieontvangsten 28.505.471 28.784.599 29.432.816 30.137.845 30.801.550 31.479.869 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 
schulden (1-2) 

26.073.413 26.462.890 27.113.214 27.734.260 28.366.981 29.044.585 

      1. Exploitatie-uitgaven 26.858.286 27.192.112 27.790.938 28.347.292 28.923.691 29.541.950 

      2. Nettokosten van de schulden 784.873 729.222 677.724 613.032 556.710 497.365 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.432.058 2.321.709 2.319.602 2.403.585 2.434.569 2.435.284 

   A. Netto-aflossingen van schulden 1.647.185 1.592.487 1.641.878 1.790.553 1.877.859 1.937.919 

   B. Nettokosten van schulden 784.873 729.222 677.724 613.032 556.710 497.365 

Autofinancieringsmarge (I-II)             

 
Gemeentelijke bijdrage en gemeentefonds: 
De vergoeding aan het OCMW voor de overdracht van de gronden van het Ware Heem ten behoeve van het 
pps-project ZuidBoulevard bedraagt € 7 765 800 volgens de verkoopakte. Deze vergoeding wordt uitbetaald 
aan het OCMW, gespreid over een periode van vijf jaar (2014 t/m 2018), elk jaar voor € 1 553 160 en wordt 
beschouwd als een deel van de exploitatiebijdrage. 
De gemeentelijke exploitatiebijdragen worden in het meerjarenplan als volgt voorzien (het jaarlijks gedeelte 
van de vergoeding pps-gronden wordt vermeld onder de rubriek andere algemene werkingssubsidies): 



Gemeenteraadszitting donderdag 19 december 2013 10 

 

2014 

 €     3.938.847  

2016 

 €     4.291.969  

2018 

 €     4.966.112  

 €    1.553.160   €    1.553.160   €    1.553.160  

 €     5.492.007   €     5.845.129   €     6.519.272  

2015 

 €     3.979.728  

2017 

 €     4.680.313  

2019 

 €     6.922.633  

 €    1.553.160   €    1.553.160   €                -  

 €     5.532.888   €     6.233.473   €     6.922.633  

 
Jaarlijkse investeringsbijdrage: € 75 000 (samenstelling aankoopsom Sf De Varent) 
De vergoeding voor de commercialisering van de appartementen van het project ZuidBoulevard bedraagt in 
totaal € 2 500 000. Deze vergoeding wordt door het stadsbestuur doorbetaald aan het OCMW vanaf het 
moment dat de gelden beschikbaar zijn gesteld door de verkoper van de appartementen, vermoedelijk begin 
2015. Dit bedrag zal worden aangewend voor de financiering van de nieuwe sociale werkplaats op de site 
Transvaal (2015). 
 
Het gemeentefonds bedraagt (bron Vlaamse gemeenschap ABB): 

2014  €     748.715  2016  €     801.478  2018  €     858.564  

2015  €     774.696  2017  €     829.530  2019  €     888.614  

 
Het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, werd vastgesteld door de OCMW-raad 
van Waregem van 25 november 2013 en wordt voorgelegd met volgende cijfers: 
 

SCHEMA TB5 : EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 

RESULTAAT OP KASBASIS Code 
Jaar-

rekening 
2012 

Budget 2013 Budget 2014 

          

I. Exploitatiebudget (B-A)   1.986.793 1.606.363 1.647.185 

   A. Uitgaven   24.989.419 26.567.732 26.858.286 

   B. Ontvangsten   26.976.212 28.174.095 28.505.471 

      1.a. Belastingen en boetes         

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden         

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar         

      2. Overige         

II. Investeringsbudget (B-A)   -2.137.132 3.913.298 -442.000 

   A. Uitgaven   2.467.366 588.729 482.000 

   B. Ontvangsten   330.233 4.502.026 40.000 

III. Andere (B-A)   2.239.763 510.595 -1.586.590 

   A. Uitgaven       1.777.179 

      1. Aflossing financiële schulden     1.736.358 1.726.211 

         a. Periodieke aflossingen 421/4     1.777.179 

         b. Niet-periodieke aflossingen 171/4       

      2. Toegestane leningen 2903/4       

      3. Overige transacties         

         a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178   -129.994 -129.994 

         b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 
vervallen 

2905   129.994 129.994 

   B. Ontvangsten   2.239.763 510.595 190.589 

      1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2.239.763 450.000   

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden         

         a. Periodieke terugvorderingen 4943/4     129.994 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4       

      3. Overige transacties     60.595 60.595 

         a. Borgtochten ontvangen in contanten 178   60.595   

         b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 
vervallen 

4949-
4959 

    60.595 

         c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102       
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IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)   2.089.423 6.030.256 -381.405 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar   3.673.647 4.218.450 8.642.342 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)   5.763.071 10.248.705 8.260.937 

          

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   1.847.260 7.758.747 5.489.659 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie     5.911.487 1.334.487 

   B. Bestemde gelden voor investeringen   1.847.260 1.847.260 4.155.172 

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen         

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)   3.915.811 2.489.958 2.771.278 

     
Bestemde gelden   1.847.260 7.758.747 5.489.659 

  Exploitatie 
 

0 1.484.487 1.334.487 

    - Provisie vakantiegeld 
 

0 1.484.487 1.334.487 

  Investeringen 
 

1.847.260 6.274.260 4.155.172 

    - Boni lokale opvang 
 

240.861 240.861 130.861 

    - Pps-gronden Ware Heem 
 

0 4.427.000 2.500.000 

    - Subsidie gemeente 
 

82.088 82.088 0 

    - De Varent   1.524.311 1.524.311 1.524.311 

 
De voorgelegde cijfers van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van het OCMW werden 
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de stad. 
Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van het OCMW werden positief geadviseerd in college van 
21 november 2013. 
De cijfers van het budget 2014 stemmen overeen met de cijfers uit het meerjarenplan 2014-2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW van Waregem goed 
te keuren en kennis te nemen van het budget 2014 van het OCMW van Waregem. 

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

8. goedkeuren stedelijke dotatie 2014 - politiezone Mira 

In de politieraad werd op 19 december 2013 het budget 2014 van de politiezone Mira goedgekeurd. De 
stedelijke dotatie voor de stad Waregem werd vastgesteld als volgt: 
Werkingstoelage: 3 229 541,00 euro 
Investeringstoelage: 144 181,00 euro 
Hiervoor is het nodige budget ingeschreven in de financiële nota 2014 van de stad Waregem. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2014 politiezone Mira goed te keuren 

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

9. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2014 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2014 
ongewijzigd vast te stellen op 1600. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de opcentiemen voor één jaar goed te 
keuren. 

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

10. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar 2014 
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting voor 
het jaar 2014 ongewijzigd vast te stellen op 6,8%. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement voor één jaar goed te keuren. 

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

11. goedkeuren belastingreglement: algemene milieubelasting 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 18 december 2008 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd. 
 
Volgende belastingtarieven worden voorgesteld: 

– Gezinnen   62,00 EUR 

 
Gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming 
inzake gezondheidszorgen 25,00 EUR 

– Economische entiteiten  
 a) tot 1.100  m² belastbare oppervlakte :  
 hinderlijke inrichting klasse III : 82,00 EUR 
 hinderlijke inrichting klasse II  : 82,00 EUR 
 hinderlijke inrichting klasse I   : 82,00 EUR 
   
 b) van 1.101 m² tot en met 3.000 m² belastbare oppervlakte : 
 hinderlijke inrichting klasse III : 250,00 EUR 
 hinderlijke inrichting klasse II  : 370,00 EUR 
 hinderlijke inrichting klasse I   : 620,00 EUR 
   
 c) meer dan 3.000 m² belastbare oppervlakte :  
 hinderlijke inrichting klasse III : 495,00 EUR 
 hinderlijke inrichting klasse II  : 745,00 EUR 
 hinderlijke inrichting klasse I   : 1240,00 EUR 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement voor de algemene milieubelasting voor de 
periode van 2014 tot en met 2019 goed te keuren. 

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

12. goedkeuren belastingreglement: belasting op het afleveren van administratieve stukken 2014 - 
2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 2 maart 2010, met één jaar verlengd, zodat 
de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd, het werd aangepast aan de huidige wetgeving. (e. en f.) 
Volgende belastingtarieven worden voorgesteld: 

a.  -Afgifte van elektronische identiteitskaarten : tarief=aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden 
naar bovenliggende euro)  
-Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig 
transport door Group 4 :  tarief=aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende 
euro) 
-Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport 
door Group 4 : tarief=aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro). 
 

b.  -Afgifte van elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar: tarief=aanmaakkost 
Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) 
-Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de zeer dringende procedure met volledig 
transport door Group 4 :. tarief=aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende 
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euro) 
-Afgifte van een elektronische IK afgeleverd volgens de dringende procedure met volledig transport 
door Group 4 : tarief=aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) 
 

c.  Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen 

- voor een identiteitskaart met geldigheidsduur 5 jaar. 
- voor een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. 
- tarief=aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar bovenliggende euro) 
- voor een attest van immatriculatie 

deze volgt de prijs van de identiteitskaarten met geldigheidsduur van 5 jaar. 
 

d. Afgifte reispaspoorten 
Reispas normale procedure (< 18 jaar)  
 Consulaire Zegel 0,00 EUR 
 Bijzonder Recht 0,50 EUR 
 Opmaakkosten boekje 41,00 EUR 

 Gemeentetaks 8,50 EUR 

  Totaal 50,00 EUR 
  

Reispas normale procedure (≥ 18 jaar)  
 Consulaire Zegel 30,00 EUR 
 Bijzonder Recht 0,50 EUR 
 Opmaakkosten boekje 41,00 EUR 

 Gemeentetaks 8,50 EUR 

  Totaal 80,00 EUR 
  
Reispas spoedprocedure (< 18 jaar)  
 Consulaire Zegel 0,00 EUR 
 Bijzonder Recht 0,50 EUR 
 Opmaakkosten boekje 210,00 EUR 

 Gemeentetaks 9,50 EUR 

  Totaal 220,00 EUR 
 

Reispas spoedprocedure (≥ 18 jaar)  
 Consulaire Zegel 30,00 EUR 
 Bijzonder Recht 0,50 EUR 
 Opmaakkosten boekje 210,00 EUR 

 Gemeentetaks 9,50 EUR 

  Totaal 250,00 EUR 
 
e. Afgifte voorlopige en definitieve rijbewijzen bankkaartmodel: tarief = aanmaakkost Federale 

Overheid (af te ronden naar de bovenliggende euro) 
 

f. Afgifte internationale rijbewijzen: : tarief = aanmaakkost Federale Overheid (af te ronden naar de 
bovenliggende euro) 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het afleveren van administratieve 
stukken voor de periode 2014-2019  goed te keuren. 

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

13. goedkeuren belastingreglement: belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen 
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 2014-

2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 18 december 2008 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd. 



Gemeenteraadszitting donderdag 19 december 2013 14 

 

 
Volgende belastingtarieven worden voorgesteld: 
Zeer klein afval - onder deze categorie valt ook de hondenpoep 10,00 EUR 
Klein Afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (<5) 25,00 EUR 
Middelgroot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (6<10) 50,00 EUR 
Groot afval - onder deze categorie vallen ook afficheborden (> 10) 150,00 EUR 
Grote hoeveelheden afval  400,00 EUR 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van 
afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen voor 
de periode van 2014 tot en met 2019 goed te keuren. 

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

14. goedkeuren belastingreglement: belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen 
2014-2019 

Het reglement op de standplaatsen openbare markten en kermissen kende enkele ongelijkheden: 
-Circusgezelschappen stonden tot op heden gratis op het openbaar domein. 
-De tijdelijke ambulante handelaars dienden geen standplaats te betalen, terwijl de standhouders van de 
wekelijkse markten een abonnement dienden te nemen. 
Om deze ongelijkheid weg te werken wordt het belastingreglement als volgt aangepast: 

a) regelmatige marktkramers die een abonnement hebben zijn verplicht te betalen voor drie maanden, 
ingaande op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 waarvan het bedrag bepaald wordt op: het aantal 
lopende meter standplaats x 2,00 euro per lopende meter x aantal marktdagen per trimester. 

b) marktkramers die geen abonnement hebben betalen: 2,00 euro/m/dag 
c)  ambulante handel – stedelijke begraafplaats:  2,00 euro/m/dag 
d)  inname openbaar domein –ambulante handel op de openbare weg:  20,00 euro per 48u 
e)  inname openbaar domein –ambulante handel op de openbare weg tijdens de periode van de 

Waregem Koersefeesten: 100,00 euro per dag 
f) inname openbaar domein – vaste frituur: 3 000,00 euro per jaar 
g)  standplaats kermis Waregem Koerse: kinderattractie: 30,00 euro/lm/kermis 
  mechanische attractie: 40,00 euro/lm/kermis 
  lunapark: 90,00 euro/lm/kermis 
  andere: 50,00 euro/lm/kermis 
h) standplaats ballonhappening: kinderattractie: 15,00 euro/lm/kermis 
  mechanische attractie: 20,00 euro/lm/kermis 
  lunapark: 45,00 euro/lm/kermis 
  andere: 25,00 euro/lm/kermis 
i)  standplaats kleine kermissen: kinderattractie: 3,00 euro/lm/kermis 
  mechanische attractie: 4,00 euro/lm/kermis 
  lunapark: 9,00 euro/lm/kermis 
  andere: 5,00 euro/lm/kermis 
j) standplaats circusgezelschap:  100,00 euro/dag 

 
Voor het openstellen van een elektriciteitskast wordt 12,50 euro per dag betaald voor een 2-fasige 
aansluiting en 25,00 euro per dag voor een 3-fasige aansluiting. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de plaatsrechten op openbare markten 
en kermissen 2014 tot en met 2019 goed te keuren. 

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

15. goedkeuren belastingreglement: belasting op het gebruik van parkeerautomaten en 
betaalparkeerkaarten 2014-2019 
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In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 18 december 2008 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd. 
 
Volgende belastingtarieven worden voorgesteld: 
 

 - optie maximum parkeerduur 15 minuten: Gratis 

 - optie maximum parkeerduur  1 uur: 0,50 EUR 

 - optie maximum hoogste parkeerduur 2 uur: 1,00 EUR 

 - betaalkaart per uureenheid 0,50 EUR 

 - bewonersparkeerkaart – type zone betalend parkeren 125,00 EUR 

 - piafkaart  25,00 EUR 
 
Voor de handelaars die piafkaarten verkopen gelden de volgende prijzen en commisies: 
 

 aankoop commissie 

Piafkaart 23,50 EUR 1,50 EUR 

 
Het commissieloon is BTW inclusief ten laste van de handelaar en is niet aftrekbaar voor de handelaar. 
De BTW wordt door de stad aan de staat betaald. 
Reglement modaliteiten gemeentelijke parkeerkaart goedgekeurd GR 3 november 2009 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het gebruik van parkeerautomaten en 
betaalparkeerkaarten voor de periode 2014 tot en met 2019  goed te keuren. 

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

16. goedkeuren belastingreglement: belasting op het parkeren binnen een blauwe zone 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 3 november 2009 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd. 
Volgend belastingtarief wordt voorgesteld: 
belasting op het parkeren in een blauwe zone (per halve dag), voor elke periode die langer is dan deze die 
gratis is: 12,50 EUR 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het parkeren binnen een blauwe zone 
voor de periode 2014 tot en met 2019  goed te keuren. 

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

17. goedkeuren belastingreglement: belasting op het parkeren met beperkte duur 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 18 december 2008 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd. 
Volgend belastingtarief wordt voorgesteld: 
belasting op het parkeren met beperkte duur (per halve dag), voor elke periode die langer is dan deze die 
gratis is: 12,50 EUR 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het parkeren met beperkte duur voor 
de periode 2014 tot en met 2019  goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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18. goedkeuren belastingreglement: belasting inname van het openbaar domein 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 18 december 2008 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werd het reglement niet gewijzigd. 
Volgende belastingtarieven worden voorgesteld: 
0,50 eur/m²/dag vanaf 8e kalenderdag buiten de zone betalend parkeren 
0,50 eur/m²/dag vanaf de eerste dag in de zone betalend parkeren 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de inname van het openbaar domein 
voor de periode 2014 tot en met 2019  goed te keuren. 

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

19. goedkeuren belastingreglement: belasting op het ontbreken van parkeerruimten 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 18 december 2008 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
Inhoudelijk werden enkel verbeteringen aangebracht in de tekst. 
Volgend belastingtarief wordt voorgesteld: 
Per ontbrekende parkeerplaats 10 000,00 EUR 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het ontbreken van parkeerruimten 
voor de periode 2014 tot en met 2019  goed te keuren. 

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

20. goedkeuren belastingreglement: belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater en 
huishoudelijk afvalwater en het niet keuren van de afkoppeling n.a.v. een goedgekeurd 
rioleringsproject of het plaatsen van een IBA voor de periode 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 17 december 2009 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
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 werden  overbodig of waren in tegenspraak. 
In de gemeenteraad van 3 december 2013 werden de bestaande raadsbeslissingen opgeheven en de 
uitgangspunten, voor zover niet wettelijk verankerd, werden in nieuwe, aangepaste reglementen 
opgenomen. 
Inhoudelijk werd het belastingreglement niet gewijzigd. 
Volgende belastingtarieven worden voorgesteld: 
- Voor de eerste 12 maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand  100,00 EUR 
- Vanaf de 13de maand: een forfaitair bedrag per begonnen maand  200,00 EUR 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het niet maximaal afkoppelen van 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater en het niet keuren van de afkoppeling n.a.v. een goedgekeurd 
rioleringsproject of het plaatsen van een IBA voor de periode 2014 tot en met 2019  goed te keuren. 

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

21. goedkeuren belastingreglement: belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten 
voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder 2014-2019 

In zitting van 4 december 2012 werd het belastingreglement van 17 december 2009 met één jaar verlengd, 
zodat de bewindsploeg alle reglementen zou kunnen evalueren. 
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Inhoudelijk zijn de reglementen niet gewijzigd. 
Deze gemeentebelasting is wettelijk verplicht. 
Volgend tarief is bij decreet voorgeschreven: 
op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
250,00 EUR, gekoppeld aan de index van december 2000 (index 93,29 tov basis 2004) 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de vergunningen voor de exploitatie 
van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder 2014 tot en met 2019 goed te 
keuren. 

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

22. goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 

domein 

Sedert 2005 kunnen de Gaselwest-gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor 
de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de 
nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. 
Het huidig retributiereglement van de stad vervalt per 31 december 2013. 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende 
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 
1,50 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro. 
Wanneer dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hoger vermelde bedragen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein goed te keuren zodat de retributie nog van toepassing kan blijven voor 
de periode 2014-2016. 

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

23. goedkeuren retributiereglement inzake prestaties geleverd door de brandweerdienst en/of de 
technische dienst 

Het is wenselijk om het uurloon voor de prestaties op te trekken van € 25,00/u/pp (tarief bestaande 
retributiereglement) naar € 30,00/u/pp. 
 Interventies tegen forfaitair tarief (ongeacht de duurtijd):  
 Interventie voor wespennesten € 15,00 
 Leegpompen van kelders bij particulieren :   
 Tijdens de werkuren (7.00-18.00u) € 150,00 
 Buiten de werkuren  € 250,00 
 Andere interventies tegen specifieke tarieven (volgens de duurtijd en kosten):  

 kosten voor personeel  (voorheen € 25,00/u/pp) € 30,00/u/pp 
kosten voor materieel per werkuur:   

 ladderwagen en tankwagen € 125,00/u 

 autopomp, materiaalwagen e.a. bijzondere voertuigen (bulldozer, kraan) € 75,00/u 

 karweiwagen en andere voertuigen € 25,00/u 

 elektrische ledigingpomp € 75,00/u 

 motorpomp € 15,00/u 

 rookventilator, stroomaggregaat  € 15,00/u 

 motorboot  € 25,00/u 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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24. goedkeuren retributiereglement inzake het ceremonieel bij huwelijksplechtigheden 

In het bestaande retributiereglement dd. 20 december 2007 werden enkele aanpassingen aangebracht. 
De huwelijken kunnen de ganse dag doorgaan op vrijdag; 
Dranken worden sowieso voorzien; 
Het retributiereglement van 15 september 2011 ivm het huwelijksboekje wordt geïntegreerd. 

 huwelijken op vrijdag (namiddag) (‘met drank’ wordt niet meer vermeld) € 50,00 

 huwelijken op zaterdagvoormiddag  (‘met drank’ wordt niet meer vermeld) € 100,00 

 huwelijken op andere tijdstippen dan deze vermeld in a) en b) en  tijdens de werkuren van het 
stadspersoneel € 75,00 

 duplicaat van een huwelijksboekje  € 20,00 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

25. goedkeuren retributiereglement inzake werken voor derden 

De taken van de technische dienst werden uitgebreid en daarom dringt een duidelijke tariefzetting zich op. 
Volgende tarieven worden voorgesteld: 
De terug te betalen kosten bedragen: (voorheen onderscheid buiten/binnen landbouwzone) voor het 
aanleggen van nieuwe riolen en watergreppels: 

 nieuw aan te leggen riolen (€ 50,00/lm - € 30,00/lm) € 75,00/lm 

 nieuw aan te leggen watergreppels (€ 30,00/lm - € 15,00/lm) € 30,00/lm 
in Industriezones wordt deze verhoogd met 6,00 EUR/lm per 10 cm overschrijding v/d opgegeven Ø v/d 
buizen voorzien ih T.R.P 

 voor het aanleggen van voetpaden en boordstenen bedraagt  (voorheen € 25,00/m²)€ 35,00/m² 

 zakken van boordstenen € 35,00/lm 

 Inbuizingen van baangrachten  voor de aanleg van een eerste oprit € 75,00/lm 

 bouwen van kopmuren bij overwelvingen € 750,00/kopmuur 

 leveren en plaatsen van grachtelementen € 115,00/lm 

 alle kosten waarvoor in het reglement geen tarief wordt vastgesteld, worden aangerekend aan de 
kostprijs, incl. alle lasten en belastingen die aan de stad worden aangerekend. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

26. goedkeuren retributiereglement inzake het  verstrekken van inlichtingen omtrent onroerende 
goederen 

Na evaluatie van geldende retributiereglement van 7 oktober 2008 wordt voorgesteld de tarieven voor het 
verstrekken van inlichtingen omtrent onroerende goederen als volgt aan te passen: 
 Afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel (voorheen 12,50) € 35,00 
 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen € 10,00 
 - kleine werken van geringe omvang (zonder architect)  
 - terrein aanleg werken  
 Aanvragen verkaveling zonder wegenaanleg € 25,00 
 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen uitgebreid dossier   € 25,00 
 Verkavelingsaanvragen met wegenaanleg   € 50,00 
 Afleveren stedenbouwkundig attest  € 10,00 
 Verkavelingswijziging € 10,00 
 Opzoeken onroerende goederen (voorheen 12,50) € 25,00 
 Afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen (voorheen 12,50) € 25,00 
 Afleveren conformiteitsattest € 62,50 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

27. goedkeuren retributiereglement uitlenen stedelijk feestmateriaal 

Het bedrag dat werd gevraagd, staat soms niet in verhouding met de prestatiekosten eraan verbonden (meer 
specifiek: levering nadars). Daarom is het wenselijk dit met mekaar in overeenstemming te brengen. 

Soort In privé zalen 
gelden volgende 
tarieven 

Voor een levering in niet-privé-zalen 

  De eerste levering van feestmateriaal is gratis en 
deze bestaat maximaal uit:  

 Ofwel 14 houten podia (63 m²), hoogte 30 cm 

 Ofwel 24 m² aluminium podian, met trapje 

 Ofwel  6 podia (27 m²), hoogte 60 cm (met 
trapje)  

 Ofwel   4 podia (18 m²), hoogte 90 cm (met 
trapje)  

Met daaraan telkens toegevoegd  
o 5 vlaggenmasten  
o 5 vlaggen: af te halen door de ontlener na 

toezegging van het stadsbestuur  
o Nadarafsluitingen: 1 kar (of 200 meter)  

 gratis indien geplaatst door aanvrager 

 indien geplaatst door stadsdiensten tijdens 
weekdagen € 1,00/m 

 indien geplaatst door stadsdiensten op 
zater-, zon of feestdagen € 1,50/m 

 Signalisatie: gratis geleverd voor zover 
nodig voor het veilig verloop van de 
organisatie  

Podiumstuk, hoogte 15 € 3,00/stuk € 1,50/stuk 

Podiumstuk, hoogte 30 € 5,00/stuk € 2,50/stuk 

Podiumstuk, hoogte 60 € 7,50/stuk € 3,75/stuk 

Podiumstuk, hoogte 90 € 10,00/ stuk € 5,00/stuk 

Trap, hoogte 60 € 7,50/ stuk € 3,75/stuk 

Trap, hoogte 90 € 10,00/ stuk € 5,00/stuk 

Alu  Podiumstuk per 12 m² € 20,00/12,00m² € 10,00/12 m² 

Alu trapje 8.00 euro/stuk € 4,00/stuk 

Vlaggenmast € 2,50/ stuk € 2,50 per stuk 

Vlag, af te halen door de 
ontlener  na toezegging 
van het stadsbestuur   

€ 3,75/stuk € 3,75/stuk 

Nadar: indien geplaatst 
door aanvrager 

€ 0,12/meter  € 0,12/meter  

Nadar indien geplaatst 
door stadsdiensten tijdens 
weekdagen 

€ 1,12/meter  € 1,12/meter  

Nadar indien geplaatst 
door stadsdiensten op 
zater-, zon-, feestdagen 

€ 1,62/meter  € 1,62/meter  

Forfaitaire vervoerskosten 
nadars aan te rekenen per 
aanvraag 

€ 25,00 € 25,00 

 
Op uitdrukkelijke vraag kan één maal per jaar aan Waregemse verenigingen aangesloten bij een Waregemse 
adviesraad vrijstelling worden verleend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

28. goedkeuren retributiereglement inzake prestaties stedelijke administratieve diensten 

Het geldende retributiereglement van 20 december 2007 werd geëvalueerd. 
In tegenstelling met vroeger (belasting) wordt het afleveren van een bestek nu terecht opgenomen onder 
retributies – pt 8 
Omdat er steeds meer wanbetalers zijn, is het wenselijk om deze kosten voor het innen van openstaande 
vorderingen te recupereren. (in hoofdzaak kosten aangetekende zending) – pt 9 
Volgende tarieven worden voorgesteld: 
 1. vraag om inlichtingen uit het bevolkingsregister door derden (adres)   € 10,00 
 2. genealogische opzoekingen door administratieve diensten 

 forfaitaire vergoeding € 8,00 

 per akte / per uittreksel € 2,00 
 3. kiezerslijsten  

 op papier  € 100,00 

 digitaal € 100,00 
 4. kopie / afdruk van archiefstukken / internet / databanken op cd-rom   

 Zwart-wit  A4  € 0,10per blad 

 Zwart-wit A3   € 0,20per blad 

 Fotopapier  A4   € 1,00per blad 

 Kleurafdrukken  A4  € 0,25per blad 

 Kleurafdrukken   A3  € 0,40per blad 

 Fotopapier  A4 € 1,25per blad 
 5. Scan van archiefstuk of iconografie (incl reproductie- en verzendingskosten)  

 Digitale versie € 5,00 

 CD-rom € 10,00 
 
 6. vergoeding gebruik v/d fotokopiemachine  

 Losse kopie € 0,10 
 7.  Aankoop Xafax-kaart 25 eenheden € 2,50 
  50 eenheden € 5,00 
 8. Afleveren bestek € 10,00 

9. Forfaitaire administratieve kost bij elke aangetekende herinnering bij niet betalen van een retributie 
of belasting € 10,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

29. goedkeuren retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties 

De tarieven voor het gebruik van diverse sportaccommodaties werden vastgesteld in de gemeenteraad van 4 
mei 2005. Deze tarieven bleven sindsdien ongewijzigd. De stad wil sporten voor iedereen betaalbaar houden, 
maar acht het nodig de tarieven te actualiseren. In het kader van de tarieven van het zwembad wordt een 
differentiatie ingebouwd voor inwoners van Waregem die een korting krijgen als ze gaan zwemmen. 
Volgende tarieven worden voorgesteld: 
 

A. Zwembad 

 Niet-Waregemnaar Waregemnaar 

Baby’s en kleuters (0 tem 5 j) dagticket 1,50 euro 1,25 euro 
Vanaf 6 jaar dagticket 4,50 euro 4,00 euro 
55+ dagticket 2,50 euro 2,00 euro 
Personen met een handicap dagticket 2,50 euro 2,00 euro 
Begeleider persoon met een handicap dagticket 2,50 euro 2,00 euro 
Baby’s en kleuters (0 tem 5 j) 10 beurtenkaarten 13,50 euro 11,25 euro 
Vanaf 6 jaar - 10 beurtenkaarten 40,50 euro 36,00 euro 
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Gezinsabonnement – 1 jaar 200,00 euro 175,00 euro 
Individueel 150,00 euro 125,00 euro 

Per abonnementskaart wordt een waarborg van 4.5 euro gevraagd. Deze waarborg wordt terugbetaald 
wanneer de kaarten ingediend worden na het verstrijken van de abonnementstermijn.  
 
Groepstarief minstens 15 zwemmers 

Verenigingen aangesloten bij een erkende 
Waregemse adviesraad  
Waregemse groepen 2,00 euro 

 
 
Andere groepen 3,00 euro  

 
Scholen 

Zwemonderwijs basisscholen en kleuterscholen 
Waregem 

0,80 euro/leerling 
 

Zwemonderwijs basisscholen en kleuterscholen 
buiten Waregem  

1,20 euro/leerling 
 

Zwemonderwijs secundaire scholen binnen en buiten 
Waregem 

1,20 euro/leerling 

 
Competitieclubs  
 

waterpolo- / zwem- / triatlonclub 
training en officiële wedstrijden 

1,50 euro/uur/club 

 

B. Atletiek 

Competitieclubs Training of wedstrijd 1,50 euro/uur 

Recreatieclubs Training 4,50  euro/uur 

Scholen 15,00 euro/uur 

Andere groepen 15,00 euro/uur 

 
C. Openluchtcentra  
D. sporthallen  tarieven per terrein 

Competitieclubs Training of wedstrijd 1,50 euro / uur 

Recreatieclubs Training 4,50 euro / uur 

Scholen 15,00 euro/uur 

Andere groepen 15,00 euro/uur 

E. Specifieke sportaccommodaties 

a. Hoofdterrein sportstadium centrum 
Omvat: 

 het hoofdterrein: voetbalveld zelf; 

 de spelerskleedkamers en het spelershome; 

 de hoofdtribune met business-seats; 

 het restaurant en de aanpalende keuken; 

 de overige accommodaties: het secretariaat (boven naast restaurant), de tribune kant vijver, de 
cafetaria in de hoofdtribune (beneden), de cafetaria’s in de tribune kant vijver (boven en 
beneden), drankverkooppunt onder het scorebord, het waslokaal in de tribune kant vijver. 

 
Deze accommodatie is voorbehouden aan SV Zulte Waregem enkel en alleen tijdens de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Buiten deze wedstrijden behoudt vzw Sportbeheer Waregem de totale uitbating van deze 
accommodatie, met uitzondering van de spelerskleedkamers, het spelershome, het secretariaat 
(boven naast restaurant) en het waslokaal in de tribune kant vijver. Deze specifieke ruimten staan 
ook buiten deze wedstrijden ter beschikking van SV Zulte Waregem 
Alle aanvragen voor het gebruik van overige accommodaties gebeurt bij vzw Sportbeheer Waregem. 
 
De vergoeding door SV Zulte Waregem te betalen is afhankelijk van de afdeling waarin gespeeld 
wordt: 

 Derde nationale of lager : 7.500,00 euro/seizoen  
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 Tweede nationale afdeling :  12.500,00 euro/seizoen 

 Eerste nationale afdeling:  20.000,00 euro/seizoen 

  
b. Mirakelstadion 

Omvat: 

 Het hoofdterrein: voetbalveld zelf; 

 De spelerskleedkamers 

 De hoofdtribune en de tribune bezoekers 

 De cafetaria en aanpalende vipruimte 

 De overige accommodaties : de diverse hob-units EHBO, cafetaria bezoekers, toiletten bezoekers,  
CP, vergaderruimte, receptie, bijkomende toiletten, loketten,…  

 
Deze accommodatie is voorbehouden aan KSV Racing Waregem enkel en alleen tijdens de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal.  
Buiten deze wedstrijden behoudt vzw Sportbeheer Waregem de totale uitbating van deze 
accommodatie. Alle aanvragen voor het gebruik van overige accommodaties gebeurt bij vzw 
Sportbeheer Waregem. 
 
De vergoeding door KSV Racing te betalen is afhankelijk van de afdeling waarin gespeeld wordt: 

 vierde nationale : 1.500,00 euro/seizoen 

 derde nationale:  3.750,00 euro/seizoen 

 tweede nationale afdeling:  6.250,00 euro/seizoen 
 

c. Boulodroom centrum 

Competitieclubs 1,50 euro/u 

Recreatieclubs 3,00 euro/u 

Scholen 15,00 euro/u 

Andere groepen 15,00 euro/u 

 
 

d. Boogschietstand centrum 

Handboogschutters Waregem 1,50 euro/u 

Andere groepen 15,00 euro/u 

Andere groepen 
 exclusief  verplichte begeleiding 15,00 euro/u 
 begeleiding in overeenkomst met de club 
 

e. Schietstand Beveren-Leie 

Schietclub St. Hubertusschutters 1,50 euro/u 

Andere groepen 
 exclusief  verplichte begeleiding  
 begeleiding in overeenkomst met de club 35,00 euro/halve dag 
  60,00 euro/dag 
 

f. Tennisterreinen 
Tennisclubs 
Tennisterrein in gemalen baksteen 125,00 euro/jaar 
Tennisterrein in asfalt 250,00 euro/jaar 
 
Andere groepen  
 exclusief begeleiding 
 Per terrein 15,00 euro/uur 

 
g. Andere specifieke accommodaties 

Hondendressuur 1,50 euro/u 
Visvijver sportstadion 250,00 euro/jaar 
 
 

h. Onderverhuren niet toegestaan 
 



Gemeenteraadszitting donderdag 19 december 2013 23 

 

i. Verhuur aan basisscholen 
Alle stedelijke sportinfrastructuur wordt éénmaal per schooljaar gratis ter beschikking gesteld van de 
Waregemse basisscholen ter gelegenheid van occasionele gebruiken  
(vb. schoolsportdagen).  
Dit betreft openluchtcentra en sporthallen met uitzondering van de cafetaria 
 

F. Organisatie van niet-sportmanifestaties of van sportmanifestaties  waarvoor de accommodatie niet 
geschikt is 
Dit betreft openluchtcentra en sporthallen met uitzondering van de cafetaria 
Huur  

 Waregemse competitieve of recreatieve sportgroepen 100,00 euro/dag 

 Andere groepen 200,00 euro/dag 
met volgende coëfficiënt voor volgende locaties: 

 SH Desselgem x 1,5 

 SH Beveren x 1,5 

 SH Centrum x 2 

 OLC Centrum x 2 

 OLC Desselgem x 1,5 

 OLC Racing x 1,5 

 OLC Beveren x 1,5 

 OLC Vijve x 1,5 

 Boulodroom x 1 

G. Gebruik/ huur cafetaria behorende bij de sportaccommodaties 
a. Vaste gebruikers: 

Er is een forfaitaire jaarvergoeding voor de ter beschikking gestelde investeringen: 
 Deze vergoeding is bedoeld voor verenigingen die een seizoen lang kunnen beschikken over een 
cafetaria, waar zij drank kunnen verkopen tijdens hun competitieactiviteiten 
 
Basisvergoeding:  

 Gebouw 300,00 euro 
Een veelvoud van de basisvergoeding wordt toegepast voor volgende cafetaria : 

 OLC Centrum uitbreiding x 04  

 OLC Racing  x 02 
 
b. Occasionele gebruikers: 

Er is een forfaitaire vergoeding voor occasioneel gebruik: 

 Competitieclubs of recreatieclubs 25,00 euro/dag 

 Andere groepen  75,00 euro/dag 

H. Recuperatie van kosten  
a. Gebruik van kleedkamers, zonder gebruik van sportterrein 

 Per kleedkamer 5,00  euro/uur 
 De douches zijn daarbij steeds inbegrepen. 

 
b. Gebruik van vergaderlokaal of leslokaal 

 Per lokaal 5,00 euro/u 

 Vrijstelling van huur voor vaste gebruikers van de accommodatie 
 
c. Verlichting van sportterreinen voor wedstrijden en niet sportmanifestaties 

 Hoofdterrein stadion A: 60,00 euro/uur volledige verlichting 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het gebruik van stedelijke 
sportaccommodaties goed te keuren 

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

30. goedkeuren retributiereglement met betrekking tot verkoop fietsnetwerkkaarten 

Door de steeds stijgende prijzen is het wenselijk de verkoopprijs van de fietsnetwerkkaarten à rato van de 
kostprijs te kunnen aanpassen. 
Volgende tarieven worden voorgesteld: 
 Fietsnetwerkkaarten  West-Vlaanderen (cfr. verkooppolitiek Westtoer)  

 Verkoop 1 fietsnetwerkkaart € 6,00/stuk 

 Verkoop 2 fietsnetwerkkaarten  € 5,50/stuk 

 Verkoop 3-5 fietsnetwerkkaarten  € 5,00/stuk 

 Verkoop 6 fietsnetwerkkaarten en meer € 4,50/stuk 
 Fietsnetwerkkaarten Oost-Vl. (cfr. verkooppolitiek Toerisme O. Vl.)  € 6,00/stuk 
 Provinciale fietsroutes  € 2,00/stuk 
 Provinciale wandelroutes  € 1,50/stuk 
 Fietsbox     € 50,00/stuk 
 Wandelbox  € 40,00/stuk 
 Themafietstochten € 3,00/stuk 
 West-Vlaanderen Fietsen en Wandelen € 2,50/stuk 
 Stap Door-Box/Stap Mee-Box/Stap Uit-Box € 9,00/stuk 

Bij wijziging van de aankoopprijs, wijzigt de verkoopprijs naar de bovenliggende euro 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

31. goedkeuren retributiereglement op het gebruik van onderwijsinfrastructuur 

Het is aangewezen dat de tarieven van de stad in overeenstemming zijn met deze van CC De Schakel. 
Voor het gebruik van de stedelijke basisscholen worden volgende tarieven voorzien: 

Deelnemers  Categorie A  Categorie B  
Tot 20 deelnemers  € 6,00  € 24,00  
Vanaf 20 tot 50 deelnemers  € 12,00  € 36,00  
Vanaf 50 tot 100 deelnemers  € 15,00  € 45,00  
Vanaf 100 tot 150 deelnemers  € 18,00  € 54,00  
Vanaf 150 tot 200 deelnemers  € 21,00  € 63,00  
Meer dan 200 deelnemers  € 24,00  € 72,00  
Categorie A:  
de organisaties en verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Waregem, of die deel 
uitmaken van een Waregemse onderwijsinstelling of van een openbaar bestuur in de ruimste zin van 
het woord.  
 
Categorie B: alle andere aanvragers verstaan Voor 5 gelijkaardige activiteiten wordt 10% minder 
aangerekend. Voor 20 gelijkaardige activiteiten wordt 20% minder aangerekend.  
Voor langdurende organisaties, met minimaal 40 activiteiten per jaar of schooljaar, wordt 50% 
minder aangerekend. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren. 

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

32. opheffen subsidiereglement groendak 

Het subsidiereglement groendak werd in de gemeenteraad goedgekeurd van 2 december 2008 en aangepast 
op 6 december 2011. 
Dit reglement werd opgesteld in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 van de Vlaamse 
overheid. Op 31 december 2013 loopt deze overeenkomst ten einde en er is geen opvolger voorzien.  De stad 
prefinancierde de subsidie, op basis van dit reglement, en vorderde nadien dit bedrag integraal terug van de 
Vlaamse overheid.  
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Door het wegvallen van de samenwerkingsovereenkomst zal er dus geen terugbetaling meer zijn voor 
dossiers die worden aangevraagd vanaf 01/01/2014. Voor bestaande dossiers, waarvoor tot en met 31 
december 2013 nog een principiële aanvraag wordt of is ingediend, zal de Vlaamse overheid wel nog instaan 
voor de terugbetaling. De betalingsaanvraag dient wel te worden ingediend uiterlijk 3 jaar na de principiële 
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.  
De minaraad gaf op 25 november een ongunstig advies voor het opheffen van de subsidie. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement op te heffen vanaf 1 januari 2014 voor 
alle nieuwe principiële aanvragen en vanaf 1 januari 2017 voor alle principiële aanvragen van vóór 1 
januari 2014 die nog door de stedelijke en Vlaamse overheid moeten afgehandeld worden.  

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

33. opheffen subsidiereglement hemelwaterputten en/of infiltratievoorzieningen 

Het subsidiereglement hemelwaterputten en/of infiltratievoorzieningen werd in de gemeenteraad 
goedgekeurd van 2 december 2008. 
Dit reglement werd opgesteld in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 van de Vlaamse 
overheid. Op 31 december 2013 loopt deze overeenkomst ten einde en er is geen opvolger voorzien.  De stad 
prefinancierde de subsidie, op basis van dit reglement, en vorderde nadien dit bedrag voor de helft terug 
van de Vlaamse overheid.  
Door het wegvallen van de samenwerkingsovereenkomst zal er dus geen terugbetaling meer zijn voor 
aanvragen van hemelwaterputten/infiltratievoorzieningen vanaf 01/01/2014. Voor dossiers die tot en met 
31/12/2013 volledig en conform de wet werden ingediend zal de Vlaamse overheid wel nog instaan voor de 
terugbetaling.  
De minaraad gaf op 25 november een ongunstig advies voor het opheffen van de subsidie. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement op te heffen vanaf 1 januari 2014. 

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

34. opheffen subsidiereglement rationeel energiegebruik en goedkeuren nieuw subsidiereglement 

rationeel energiegebruik 

Het van toepassing zijnde subsidiereglement rationeel energiegebruik werd in de gemeenteraad goedgekeurd 
van 6 december 2010. 
De stad voorziet momenteel een subsidie gelijk aan 20 % van de uitbetaalde premie door de netbeheerder 
Eandis. Voor bepaalde maatregelen is er een oversubsidiëring omwille van de cumul van diverse subsidies.  
Voorgesteld wordt om de subsidie van de stad omwille van die reden tot een bedrag van 250 euro per dossier 
te beperken.  Om de administratieve last te beperken worden de subsidies die lager zijn dan 10 euro niet 
uitbetaald. Er worden overgangsbepalingen voorzien voor REG-premie-aanvragen 2012 & 2013 die conform 
de oude regelgeving zijn ingediend en die pas in 2014 of later worden behandeld. 
De minaraad gaf op 25 november een gunstig advies voor het opheffen van dit subsidiereglement. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande subsidiereglement op te heffen vanaf 1 januari 
2014 en het nieuwe subsidiereglement in te voeren vanaf 1 januari 2014.  
 

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

35. goedkeuren subsidiereglement impulssubsidie sport: periode 2014-2019 

Op 4 november 2008 werd het subsidiereglement impulssubsidies sport 2009-2013  goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 
Dit reglement bevordert via impulssubsidies kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider en de 
jeugdsportcoördinator in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Met dit 
reglement worden sportclubs aangemoedigd om aan kwaliteitsverbetering van jeugdsportbegeleider en de 
jeugdsportcoördinatoren te doen. 
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Er wordt voorgesteld de impulssubsidie sport te geven voor de periode 2014-2019. Dit reglement kadert ook 
in de uitvoering van de BBC (actie: financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter 
bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het subsidiereglement impulssubsidies sport 2014-2019 goed te 
keuren. 

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

36. vaststellen strategisch meerjarenplan 2014-2019 - financiële nota 2014-2019 - beleidsnota 

2014 - financiële nota (budget) 2014 - stad Waregem 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de stad, bestaande uit het strategisch Meerjarenplan en de financiële 
nota, wordt voorgelegd met volgende cijfers: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Exploitatiebudget (B-A) 10.086.564 8.686.461 8.203.712 7.910.570 7.934.094 6.324.948 

  A. Uitgaven 42.712.810 42.371.018 43.356.221 44.393.848 45.242.146 47.708.983 

  B. Ontvangsten 52.799.374 51.057.479 51.559.933 52.304.418 53.176.240 54.033.931 

    1.a Belastingen en boetes 29.157.654 27.165.358 27.580.975 28.011.099 28.439.799 28.875.149 

    1.b Algemene werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden 

16.606.205 16.899.302 17.201.607 17.524.205 17.858.094 18.203.669 

    1.c Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar 

0 0 0 0 0 0 

    2. Overige 7.035.515 6.992.819 6.777.351 6.769.114 6.878.347 6.955.113 

II. Investeringsbudget (B-A) -30.857.135 -18.667.592 -12.089.564 -5.430.764 -5.730.764 -3.585.214 

  A. Uitgaven 35.141.475 23.309.177 14.160.764 6.190.764 6.490.764 3.845.214 

  B.  Ontvangsten 4.284.340 4.641.585 2.071.200 760.000 760.000 260.000 

III. Andere (B-A) -2.832.987 1.457.057 4.520.805 -1.807.411 -1.803.844 -2.212.377 

  A. Uitgaven 3.073.590 2.652.458 2.735.310 3.063.526 3.059.959 3.058.081 

    1. Aflossing financiële schulden 2.823.590 2.652.458 2.735.310 3.063.526 3.059.959 3.058.081 

    a. Periodieke aflossingen 2.823.590 2.652.458 2.735.310 3.063.526 3.059.959 3.058.081 

    b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 

    2. Toegestane leningen 250.000 0 0 0 0 0 

    3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

  B. Ontvangsten 240.603 4.109.515 7.256.115 1.256.115 1.256.115 845.704 

    1. Op te nemen leningen en leasings 0 3.850.000 7.000.000 1.000.000 1.000.000 600.000 

    2. Terugvordering van aflossing van financiële 
schulden 

240.603 259.515 256.115 256.115 256.115 245.704 

    a. Periodieke terugvorderingen 240.603 259.515 256.115 256.115 256.115 245.704 

    b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 

    3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -23.603.558 -8.524.074 634.953 672.395 399.486 527.357 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  38.000.699 14.397.141 5.873.067 6.508.020 7.180.415 7.579.901 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  14.397.141 5.873.067 6.508.020 7.180.415 7.579.901 8.107.258 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 5.272.024 5.828.024 6.384.024 6.940.024 7.496.024 8.052.024 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 272.024 328.024 384.024 440.024 496.024 552.024 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 9.125.117 45.043 123.996 240.391 83.877 55.234 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Autofinancieringsmarge (I-II) 7.503.577 6.293.518 5.724.517 5.103.159 5.130.250 3.512.571 

I. Financieel draagvlak (A-B) 11.046.932 9.629.345 9.274.413 9.044.196 8.998.222 7.312.068 

  A. Exploitatieontvangsten 52.799.374 51.057.479 51.559.933 52.304.418 53.176.240 54.033.931 

  B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten 
van schulden (1-2) 

41.752.442 41.428.134 42.285.520 43.260.222 44.178.018 46.721.863 

    1. Exploitatie-uitgaven 42.712.810 42.371.018 43.356.221 44.393.848 45.242.146 47.708.983 

    2. Nettokosten van de schulden 960.368 942.884 1.070.701 1.133.626 1.064.128 987.120 

    a. Kosten van de schulden 1.037.899 1.010.806 1.128.916 1.181.983 1.102.671 1.015.873 

    b. Terugvordering van de kosten van de schulden 77.531 67.922 58.215 48.357 38.543 28.753 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.543.355 3.335.827 3.549.896 3.941.037 3.867.972 3.799.497 

  A. Netto-aflossingen van schulden 2.582.987 2.392.943 2.479.195 2.807.411 2.803.844 2.812.377 

    1. Periodieke aflossingen van schulden 2.823.590 2.652.458 2.735.310 3.063.526 3.059.959 3.058.081 

    2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 240.603 259.515 256.115 256.115 256.115 245.704 

  B.  Nettokosten van schulden 960.368 942.884 1.070.701 1.133.626 1.064.128 987.120 

    1. Kosten van de schulden 1.037.899 1.010.806 1.128.916 1.181.983 1.102.671 1.015.873 

    2. Terugvordering van de kosten van de schulden 77.531 67.922 58.215 48.357 38.543 28.753 

 
Het budget 2014 van de stad, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, wordt voorgelegd met 
volgende cijfers: 

SCHEMA TB5 : EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 

RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2014 

I. Exploitatiebudget (B-A) 

 A
. 

Uitgaven 

 B
. 

Ontvangsten 

  1
.
a
. 

Belastingen en boetes 

  1
.
b
. 

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 

  1
.
c
. 

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 

  2
. 

Overige 

II. Investeringsbudget (B-A) 

 A
. 

Uitgaven 

 B
.
  

Ontvangsten 

III. Andere (B-A) 

 A
. 

Uitgaven 

  1
. 

Aflossing financiële schulden 

  a
. 

Periodieke aflossingen 

  b
. 

Niet-periodieke aflossingen 

  2
. 

Toegestane leningen 

  3
. 

Overige transacties 

 B
. 

Ontvangsten 

  1
. 

Op te nemen leningen en leasings 

  2
. 

Terugvordering van aflossing van financiële schulden 

  a
. 

Periodieke terugvorderingen 

  b
. 

Niet-periodieke terugvorderingen 

  3
. 

Overige transacties 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  

10.086.564 

42.712.810 

52.799.374 

29.157.654 

16.606.205 

0 

7.035.515 

-30.857.135 

35.141.475 

4.284.340 

-2.832.987 

3.073.590 

2.823.590 

2.823.590 

0 

250.000 

0 

240.603 

0 

240.603 

240.603 

0 

0 

-23.603.558 

38.000.699 
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VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 

 A
. 

Bestemde gelden voor de exploitatie 

 B
. 

Bestemde gelden voor investeringen 

 C
. 

Bestemde gelden voor andere verrichtingen 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 
 

14.397.141 

5.272.024 

5.000.000 

272.024 

0 

9.125.117 
  

 
De cijfers van het budget 2014 stemmen overeen met de cijfers uit het meerjarenplan 2014-2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van stad 
Waregem vast te stellen. 

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

37. stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve, nieuwbouw klassen + aanpassingswerken: goedkeuren 
aangepast ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De Gemeenteraad keurde in zitting van 2 juli 2013 de plannen en het bestek goed voor een nieuwbouw met 
vier kleuterklassen en een zorgklas in de Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve. 
Ten gevolge van een sterk stijgend leerlingenaantal, kampt de school met een plaatsgebrek en diende het 
ontwerp aangepast te worden. De zorgklas wordt een volwaardige vijfde kleuterklas. 
De totale bruto oppervlakte en de ramingsbedragen blijven ongewijzigd. 
Het ontwerp werd opgedeeld in drie loten, zijnde: 
Lot 1/Gesloten ruwbouw – Afwerking – omgevingswerken 
 Raming: 1 006 785,89 euro excl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Lot 2/Sanitair – HVAC 
 Raming: 92 168,11 euro excl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Lot 3/Elektriciteit 
 Raming: 72 015,15 euro excl. BTW 
 Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Totale raming project: 1 170 969,15 euro excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (=245 903,52 euro), te 
voldoen door medecontractant. De totale raming bedraagt dus 1 416 872,67 euro incl. BTW. 
Het subsidieprincipeakkoord bedraagt 987 956,84 euro incl. BTW. 
Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd om het aangepast ontwerp voor de nieuwbouw van de klassen en 
de aanpassingswerken aan 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. goedkeuren verlengen convenant voor- en naschoolse opvang 

In de gemeenteraad van 5 oktober 2010 werd het convenant voor- en naschoolse opvang goedgekeurd.  Dit 
convenant liep van 01/01/2010 tot en met 31/12/2012.  In overleg met de betrokken partners wordt aan een 
nieuwe convenant gewerkt voor de periode 2014–2019. Het opmaken van een nieuw convenant met nieuwe 
voorwaarden en modaliteiten vergt echter de nodige tijd.  In afwachting wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd het bestaande convenant voor- en naschoolse opvang te verlengen tot 31/12/2013. 

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

38. vragen 
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Er zijn geen vragen ingediend op het secretariaat. 
 

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, 19 december 2013 

 
 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


