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Verslag van de vergadering van  
de Gemeenteraad 

van donderdag 13 december 2018 
 

 

Aanwezig: Eric Lemey, Voorzitter van de Raad 

Francis Benoit, Burgemeester 

Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris 

Delneste, Schepenen 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. 

Germain Vandesompele, Carl Vereecke, Rik Bouckaert, Johan 

Deylgat, Fanny Decock, Johan Schietgat, Annelies Vandenbussche, 

Bert Deroo, Hilde Vanhauwaert, Jeroen Dujardin, Ann Dendauw Van 

Ooteghem, Lander Dewaele, Stijn Vanderbeke, Andre Vandenheede, 

Kirsten Coucke, Ann Goethals, raadsleden 

Els Persyn, Algemeen Directeur 

  

Verontschuldigd:  

 

De vergadering begint om 19:35 uur  

 

 

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 

1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

Het verslag van de gemeenteraad van 15 november 2018 wordt goedgekeurd. 

 

OPENBAAR 

A-PUNT 

FINANCIEEL BEHEER 

2. Budget 2019 - vaststelling 

Feiten, context en argumentatie 

Het budget 2019 (beleidsnota en financiële nota) werd tijdig ter beschikking 

gesteld. 

Adviezen en visum 

Het positief advies van het managementteam van 16 november 2018.  
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Tussenkomsten 

Schepen Deprez geeft een toelichting. 

Raadslid Jeroen Dujardin wil namens de meerderheid de financiële directeur en 

financiële dienst bedanken voor opbouw budget en presentatie in commissie vorige 

week. Het komende jaar wordt verder werk gemaakt van de realisatie van 

gemaakte beleidskeuzes. Hij wijst op enkele belangrijke doelstellingen nl. veiligheid 

(met ANPR-camera's) en inzetten op jeugd in 2019. 

  

Raadslid Carl Vereecke heeft in naam van zijn fractie (H)eerlijk Kuurne een aantal 

opmerkingen: 

- Deze keer is er in het plan wel paginanummering aanwezig. Hij wil daarvoor zijn 

dank uiten. Het is nu gemakkelijker om het debat te volgen. Er staan ook wel wat 

taalfouten in, en dat komt toch wel een paar keren naar voren (voorbeeld: 

“bedenkt”). 

- Woordjes “niet uitgevoerd”, “on hold” en “geblokkeerd” staan er deze keer niet 

meer in. Er zijn nog beleidsdoelstellingen- en acties die opgesomd zijn zonder 

budget en die voor 2019 als prioritair worden vermeld (voorbeeld uitwerken visie 

voor Leiemeersen). Er staat dan niets van budget vermeld, ook al zijn het 

prioritaire doelstellingen. Er zijn ook zaken die met investeringen te maken hebben 

waar budget ontbreekt. Er staan ook nieuwe zaken in. Zaken die toch 

beleidsverandering kunnen betekenen. Dat is ongebruikelijk om dit op het einde 

van een legislatuur op te nemen. Anderzijds is er bijvoorbeeld wel budget voor “de 

ontwikkeling van het Vlaspark” vermeld, maar dan is er geen enkele toelichting 

vermeld. Dus geen budget vermeld en wel toelichting en omgekeerd. 

- Men krijgt de indruk dat er geen investeringen zouden zijn als je de 

beleidsdoelstellingen bekijkt, maar uit de financiële commissie blijkt dat er toch 

voor 1,5 miljoen investeringen zijn in 2019. 

- Het advies van het MAT is summier: Op dit advies staat er “30 minuten” vermeld, 

wil dit dan zeggen dat het MAT er 30 minuten mee bezig is geweest ? Ook de 

formulering over “het budget past NIET binnen de goedgekeurde aanpassing MJP 

2014-2019/4 omwille van de lage autofinancieringsmarge. De voorbije jaren werd 

dit opgelost door de meerjarenplanning aan te passen. Dit keer doen we geen 

aanpassing van de meerjarenplanning aangezien dit niet verplicht is in het eerste 

jaar van de nieuwe legislatuur.” leest vreemd, maar is juridisch correct. 

- De autofinancieringsmarge is 290.966 euro, wat een goed resultaat is, maar als je 

de leningslast eraf trekt, heb je niet veel over om nieuwe investeringen te doen 

voor de nieuwe legislatuur. 

- Raadslid Carl Vereecke stelt de vraag of er dit jaar geen nieuwe 

belastingreglementen goed te keuren zijn? Schepen Jan Deprez antwoordt dat die 

vorig jaar voor 2 jaar zijn goedgekeurd. 

- Raadslid Carl Vereecke verwijst ook naar een studie van de universiteit van Leiden 

die een onderzoek naar Vlaamse gemeenten heeft gedaan. Paar opmerkingen uit de 

studie: het budgettair resultaat is gemiddeld met ongeveer 10 euro per inwoner 

gedaald; in Kuurne is dit 58,39 euro. Tendens is dat omvang van schuld is 

gestegen. De belastingontvangsten zijn gestegen in de laatste 5 jaar. Dit hangt af 

van veel factoren oa aantal werkenden en niet-werkenden. Dit zijn belangrijke 

evoluties om te volgen, oa ook toenemende vergrijzing want de belastingbasis 

wordt kleiner. 

Raadslid Carl Vereecke heeft een aantal opmerkingen en bezorgdheden 

meegegeven om te besluiten dat zijn fractie deze technische begroting 2019 - die 

waarschijnlijk zal gevolgd worden door een budgetwijziging 2019 en het nieuwe 

meerjarenplan die meer duidelijkheid zullen bieden over het toekomstig beleid - nu 

niet zal goedkeuren. 

Schepen Deprez antwoordt op de opmerkingen van raadslid Vereecke dat de 

volgende 6 jaar zeker een hele opdracht zal zijn om nieuwe investeringen te 

kunnen realiseren en in te spelen op alle  socio-economische uitdagingen. 
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Stemming 

Met 15 stemmen voor (Eric Lemey, Francis Benoit, Johan Bossuyt, Francis 

Watteeuw, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Johan Schietgat, Annelies 

Vandenbussche, Bert Deroo, Hilde Vanhauwaert, Jeroen Dujardin, Lander Dewaele, 

Kirsten Coucke, Ann Goethals), 8 stemmen tegen (Germain Vandesompele, Carl 

Vereecke, Rik Bouckaert, Johan Deylgat, Fanny Decock, Ann Dendauw Van 

Ooteghem, Stijn Vanderbeke, Andre Vandenheede) 

Besluit 

Artikel 1 

Het budget 2019 (beleidsnota en financiële nota) wordt vastgesteld. 

  

Artikel 2 

Onderhavig besluit zal samen met het budget 2019 voor goedkeuring worden 

overgemaakt aan de hogere overheid. 

 

3. OCMW - budget 2019 - goedkeuring 

Feiten, context en argumentatie 

Het budget 2019 van het OCMW past NIET binnen het lopende meerjarenplan, dit is 

evenwel geen vereiste voor 2019. Een aanpassing van het lopende meerjarenplan 

is niet verplicht in 2019. 

Als een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich 

uit over de goedkeuring van het budget. 

Adviezen en visum 

Het positief advies van het MAT van 19 oktober 2018 omtrent het ontwerp OCMW-

budget 2019. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het budget 2019 en de beleidsnota 2019  (die onderdeel 

uitmaakt van het budget) van het OCMW Kuurne goed. 

  

Artikel 2 

Een afschrift van de beslissing zal worden bezorgd aan het OCMW Kuurne. 

  

Artikel 3 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

 

4. Hulpverleningszone Fluvia - vaststellen van de gemeentelijke 

dotatie - dienstjaar 2019 

Feiten, context en argumentatie 

De brandweerzone wordt onder meer door de dotaties van de gemeenten van de 

zone gefinancierd. 

De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de 

raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 

gemeenteraden. Het akkoord moet bereikt worden ten laatste op 1 november van 

het jaar voorafgaand van het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. 

In de prezoneraad van 26 september 2014 werden de gemeentelijke verdeelsleutel 

en het macrobudget van 2015-2019 (meerjarenplanning) goedgekeurd. 

De gemeenteraad keurde op 16 oktober 2014 de overeenkomst goed en was 

akkoord met de dotatie 2015 en de financiële verdeelsleutel voor de 

hulpverleningszone Fluvia. 
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Op 5 oktober 2018 ontving de gemeente de nodige documenten van de 

hulpverleningszone Fluvia voor de dotatie 2019. 

Financiële impact 

In het budget 2019 zijn volgende bedragen voorzien: 

- Exploitatietoelage op GBB-FIN/0410-00/6494007 voor een bedrag van 

394.286,91 euro 

- Investeringstoelage op GBB-FIN/0410-00/6640000 voor een bedrag van 69.748 

euro 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia. 

Het gemeentebestuur voorziet in het budget van 2019 een exploitatietoelage van 

394.286,91 euro en een investeringstoelage van 69.748 euro. 

  

Artikel 2 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere 

uitvoeringsmodaliteiten. 

  

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan: 

- Provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge 

- Hulpverleningszone Fluvia, p/a Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk 

  

Artikel 4 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

 

WONEN EN OMGEVING 

Ruimtelijke omgeving 

5. Straatnaamgeving - Principiële beslissing - Verkaveling 

Morinenstraat - Roobrouck 

Feiten, context en argumentatie 

In de Morinenstraat wordt een nieuwe verkaveling opgetrokken, in het kader van 

een wijziging van de vergunde verkaveling VK33 - Heirweg_Du Hamel-De 

Fougeroux van 24 augustus 1967.  

Deze verkavelingswijziging werd op 6 februari 2018 door het College van 

Burgemeester en Schepenen goedgekeurd aan de volgende aanvragers: 

- Roobrouck Philippe, Oostendelaan 35 bus 202, 8670 Koksijde 

- Roobrouck Hilde, Muldersweg 3, 8520 Kuurne 

- Roobrouck Kristien, Brugsesteenweg 130, 8520 Kuurne 

Binnen deze verkaveling worden 6 nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen 

liggen allemaal langs het begin van de Morinenstraat. Maar aangezien de 

huisnummers Morinenstraat 1, 2, 3, 4 en 5 reeds in gebruik zijn, en zich eigenlijk 

situeren in een zijstraat van de hoofdbaan Morinenstraat, is het nodig voor dit deel 

van de Morinenstraat een nieuwe straatnaam te zoeken. 

Verduidelijking van deze situatie is te zien in de bijlage 'VK 33_2 Morinenstraat 

liggingsplan'. 

  

De Kuurnse Cultuurraad gaf op 7 november 2018 advies inzake de toe te kennen 

straatnamen. 

Hun voorstel luidt als volgt: "Condruzenstraat". 

De nieuwe woningen zouden dus de volgende adressen krijgen: 

- Condruzenstraat 2 

- Condruzenstraat 4 
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- Condruzenstraat 6 

- Condruzenstraat 8 

- Condruzenstraat 10 

- Condruzenstraat 12 

Adviezen en visum 

Het advies van de Kuurnse Cultuurraad van 7 november 2018. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de toekenning van de 

nieuwe straatnaam ‘Condruzenstraat’ en de huisnummering van de te bebouwen 

loten, zoals weergegeven op het plan 'VK 33_2 Morinenstraat - Roobrouck 

verkavelingsplan'. Het plan maakt integraal deel uit van dit besluit. 

  

Artikel 2 

Deze principiële beslissing wordt ter kennis gebracht bij openbare aanplakking, met 

vermelding van de mogelijkheid om binnen de dertig dagen eventuele opmerkingen 

en bezwaren bij het Gemeentebestuur in te dienen.  

  

Artikel 3 

Na het openbaar onderzoek wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan de 

Gemeenteraad voor een definitieve beslissing. 

  

Artikel 4 

Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht. 

 

6. Verkaveling Paul Huyzentruyt - Oudstrijderslaan - Goedkeuren 

wegenistracé 

Feiten, context en argumentatie 

Op 20 juli 2018 werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel 

in 10 loten door Woningbureau Paul Huyzentruyt, Grote Heerweg 2, 8791 

Waregem. 

  

De verkaveling is gelegen in de Oudstrijderslaan, sectie C nrs 71 b4, 72 a, 80 a, 71 

y3. Deze aanvraag werd op 14 augustus 2018 volledig en ontvankelijk verklaard. 

  

De verkavelingsaanvraag is gelegen binnen het BPA nr. 24 Kerkweg goedgekeurd 

door het gemeentebestuur op 1 september 1997. 

  

Zeven van deze loten richten zich op de Oudstrijderslaan, de andere drie loten 

richten zich op de Bavikhoofsestraat. 

De verkaveling sluit aan bij een mogelijke latere inrichting van het oostelijk deel. 

Voor de ontsluiting van deze oostelijke zone worden twee zones (zie inplantingsplan 

lot A & B) aangeduid van 9,00m breed voor de eventuele latere ontsluiting. 

Er wordt tussen de Bavikhoofsestraat en de Oudstrijderslaan/Pachthofweg een 

wandel- en fietsverbinding voorzien. Deze functionele verbinding wordt als een 

groene verbinding gecreëerd. 

Ten zuiden van de verkaveling loopt er een deel van de projectgrond over een 

bestaande voetweg (nr. 43). 

De buurtweg zal gevrijwaard blijven en wordt uitgesloten van de bouwvrije zone. 

Zowel de wandel- en fietsverbinding als de bouwvrije zone (loten C,D en E op het 

inplantingsplan) worden overgedragen aan het openbaar domein. 
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De dienst publieke ruimte vraagt om de zone voor latere ontsluiting (Lot A op het 

inplantingsplan) als last over te dragen aan het openbaar domein. De motivatie 

hiervoor luidt als volgt: 

"Gezien de geringe oppervlakte en het feit dat het perceel gelegen is naast de 

bouwvrije zone die wordt overgedragen aan de gemeente stellen we voor om ook 

dit perceel over te dragen. Er kan hier toch niet op gebouwd worden en het kan dan 

mee opgenomen worden in het onderhoudsprogramma van de gemeente. We 

vrezen dat dit anders een stuk braakliggend terrein zal worden waar er weinig mee 

zal gebeuren qua onderhoud." 

 

Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 17 augustus 2018 tot en met 16 

september 2018. 

Er werd 1 bezwaar ingediend met betrekking tot de wegenis.  

- De bezwaarindiener vraagt om een ontsluiting naar de achterliggende gronden te 

voorzien tussen lot 5 en 6. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen volgt het advies omtrent de 

behandeling van dit bezwaar. Het bezwaar is ontvankelijk doch ongegrond. De 

ontsluiting voor de achterliggende percelen op de Oudstrijderslaan werd vastgelegd 

in het BPA Kerkweg. In het verkavelingsplan worden deze 2 zones voor latere 

ontsluiting voorzien. 

  

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- 

en uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste 

van de verkavelaars legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 

vergunningverlenende overheid, hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

  

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van 

burgemeester en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

  

Het tracé der wegenis wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd conform art. 4.2.17 

§ 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Tussenkomsten 

Raadslid Carl Vereecke zegt dat zijn fractie het dossier genegen is maar uit zijn 

bezorgdheid: 

Zijn fractie zal zich onthouden want geeft mee dat gezien de buurtweg deels valt 

binnen een onbebouwde zone, dit mogelijks een denaturisatie (herbestemming) 

met zich meebrengt en hierdoor de wegenis nu niet goedgekeurd kan worden door 

de gemeenteraad. 

Ingeval een buurtweg ofwel wordt verlegd, ofwel wordt afgeschaft ofwel van 

bestemming wordt gewijzigd in het kader van een aanvraag tot verkaveling, dan 

moet de gemeenteraad zich eerst uitspreken over het verleggen, afschaffen of het 

wijzigen van de bestemming van de buurtweg, en in ieder geval voor het 

goedkeuren van de wegenis door de gemeenteraad in het kader van deze 

verkavelingsaanvraag. 

Schepen Delneste verwacht geen problemen. 

Schepen Messelier stelt voor dat volledigheidshalve de tekst wordt aangevuld dat 

de buurtweg gevrijwaard blijft en buiten de onbebouwde zone valt zodat er geen 

sprake is van een herbestemming. 

De zitting wordt even geschorst en de tekst 'feiten, context en argumentatie', 4e 

paragraaf wordt licht aangepast. 
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Stemming 

Met 15 stemmen voor (Eric Lemey, Francis Benoit, Johan Bossuyt, Francis 

Watteeuw, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Johan Schietgat, Annelies 

Vandenbussche, Bert Deroo, Hilde Vanhauwaert, Jeroen Dujardin, Lander Dewaele, 

Kirsten Coucke, Ann Goethals), 8 onthoudingen (Germain Vandesompele, Carl 

Vereecke, Rik Bouckaert, Johan Deylgat, Fanny Decock, Ann Dendauw Van 

Ooteghem, Stijn Vanderbeke, Andre Vandenheede) 

Besluit 

Artikel 1 

Het wegenistracé, op de kadastrale percelen sectie C nrs 71 b4, 72 a, 80 a, 71 y3 

wordt goedgekeurd. 

  

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de verkavelaar, 

Woningbureau Paul Huyzentruyt, Grote Heerweg 2, 8791 Waregem. 

  

Artikel 3 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht 

 

7. Burgerparticipatie bij energieprojecten in de regio - principiële 

beslissing 

Feiten, context en argumentatie 

Burgerparticipatie: 

Leiedal onderschreef de klimaatambities reeds via de coördinerende rol in het 

burgemeestersconvenant, de opmaak van de regionale energiestrategie, de ambitie 

van de klimaatneutrale regio in de regiovisie, …  Meer zelfs, Leiedal neemt een 

actieve rol op in diverse projecten (heatnet, biseps, ZeroRegio, …) om de ambities 

effectief te realiseren op het terrein. 

Burgerparticipatie in energieprojecten is een belangrijke manier om het draagvlak 

te vergroten en de natuurlijke rijkdommen in de regio voor iedereen toegankelijk te 

maken. Er werd reeds beslist om met de middelen van de klimaatprijs de oprichting 

van een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie in de regio te ondersteunen. 

Een principiële beslissing omtrent burgerparticipatie bij energieprojecten in de regio 

kan verder ondersteunend werken voor deze of andere burgerinitiatieven.  

Voor nieuwe energieprojecten in de regio wordt gestreefd naar minstens 50% 

rechtstreekse participatie door burgers, lokale bedrijven en lokale overheden via de 

ICA principes (International Cooperative Allicance-principes).   

Bij nieuwe projecten waar Leiedal opdrachtgever is, zullen gunningscriteria 

opgenomen worden met betrekking tot burgerparticipatie. 

  

Rol van de publieke actoren: 

Enerzijds zijn publieke actoren (Leiedal, lokale besturen, …)  vaak betrokken bij 

projecten van windmolens, zonnepanelen, warmtenetten, energiezuinigheid in 

gebouwen, … via adviesverlening, visievorming, overleg met private actoren, … 

Anderzijds is een publieke actor ook soms zelf opdrachtgever van projecten rond 

hernieuwbare energie, zoals het plaatsen van windmolens op bedrijventerreinen, 

plaatsen van zonnepanelen op eigen patrimonium, … 

Voor beide manieren van betrokkenheid bij energieprojecten is het belangrijk om 

als publieke actor tot voorbeeld te strekken voor wat betreft burgerparticipatie en 

de private sector hierin aan te moedigen. 

Hiervoor stellen we een principiële beslissing voor, zowel bij Leiedal als parallel bij 

de lokale besturen in de regio, waarin 2 elementen aan bod komen: 

1. Algemeen streven naar een aandeel burgerparticipatie in alle 

energieprojecten in de regio/in de gemeente 

2. Met de eigen projecten rond energie het voorbeeld stellen door in de 

gunningscriteria van de eigen bestekken burgerparticipatie op te nemen. 
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Bij nieuwe projecten waar Leiedal opdrachtgever is, zullen volgende kwantitatieve 

en kwalitatieve gunningscriteria opgenomen worden: 

 Informatie en communicatie door de bouwheer/exploitant voor, tijdens en na 

de bouw van het energieproject 

 Rechtstreekse financiële participatie bij  inwoners, lokale bedrijven of lokale 

overheden 

 andere tegemoetkomingen/initiatieven binnen de sfeer van energie, klimaat, 

milieu. 

 referenties van gelijkaardige projecten waarbij oa informatie, communicatie 

en rechtstreekse financiële participatie werden gerealiseerd 

Referenties: 

Andere publieke actoren namen reeds gelijkaardige beslissingen omtrent 

rechtstreekse burgerparticipatie: 

 In Wallonië is het ‘Cadre de référence pour l’implantation d’éolinnes in 

Wallonië’ geldig dat een  participatiepercentage voorschrijft van 50%. 

 In de provincie Oost-Vlaanderen werd een percentage van 20% voor de 

ganse provincie bepaald. 

 In Vlaanderen of West-Vlaanderen werden hieromtrent geen specifieke 

beslissingen genomen. Toch nemen steeds meer gemeenten zelf initiatief via 

een gemeenteraadsbeslissing waarbij de percentages variëren tussen de 

20% tot 50%. 

Rescoop, de koepelorganisatie van de burgercoöperaties in Vlaanderen, streeft naar 

een gelijke verdeling tussen commerciële spelers en burgers/lokale overheden van 

de natuurlijke rijkdommen en streeft dus naar een percentage van 50%. 

Tussenkomsten 

Raadslid Carl Vereecke: 

Fractie (H)eerlijk Kuurne is niet tegen het agendapunt en wil de voorstellen van het 

bestuur consequent steunen. Ze zullen het niet afkeuren. Toch wil raadslid Carl 

Vereecke een paar signalen geven: het lijken allemaal fragmentaire zaken. Meer en 

meer zal het bestuur uitgenodigd worden om met de strategische doelstellingen om 

te gaan. (namelijk het vervolg op de millenniumdoelstellingen). Dat lijkt iets om 

achter te staan. Het zou niet slecht zijn om dit signaal te sturen: maak er dringend 

werk van hoe we ons als gemeentebestuur positioneren met die Strategische 

Doelstellingen. Hou het realistisch en maak er stappenplan van. De bedoelingen 

met de SDG (Strategic Development Goals) zijn zeer goed, maar het is niet 

verplicht. Maar we moeten dit doen om ze te proberen te realiseren. Misschien 

worden ze wel eens verplicht ? Goed is om een plan rond die strategische 

doelstellingen op te maken. Niet te veel doelstellingen kiezen. Burgerparticipatie is 

goed, maar vaak te veel voor zij die kunnen participeren. Het is ook vaak te 

vrijblijvend en zeker niet alleen participeren met inbreng van middelen. De fractie 

wil zich onthouden omdat ze vindt dat er nog wat huiswerk aan is. 

Schepen Watteeuw antwoordt dat we de kans moeten grijpen om dit op te nemen 

in het nieuwe beleidsplan. 

Burgemeester Benoit vult aan dat Kuurne de bevoegdheid SDG's expliciet bij de 

bevoegdheden van schepen Verhagen heeft opgenomen. Kuurne is dus zeker van 

plan om hiervan werk te maken in de komende legislatuur. 

Stemming 

Met 15 stemmen voor (Eric Lemey, Francis Benoit, Johan Bossuyt, Francis 

Watteeuw, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Johan Schietgat, Annelies 

Vandenbussche, Bert Deroo, Hilde Vanhauwaert, Jeroen Dujardin, Lander Dewaele, 

Kirsten Coucke, Ann Goethals), 8 onthoudingen (Germain Vandesompele, Carl 

Vereecke, Rik Bouckaert, Johan Deylgat, Fanny Decock, Ann Dendauw Van 

Ooteghem, Stijn Vanderbeke, Andre Vandenheede) 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeente Kuurne gaat principieel akkoord om voor nieuwe energieprojecten in 

de regio te streven naar minstens 50% rechtstreekse participatie door burgers, 
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lokale bedrijven en lokale overheden via de ICA principes (International 

Cooperative Allicance-principes). 

  

Artikel 2 

Bij nieuwe projecten waar Leiedal opdrachtgever is, zullen gunningscriteria 

opgenomen worden met betrekking tot burgerparticipatie. 

  

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Leiedal, de provincie West-

Vlaanderen, het departement Omgeving en aan Rescoop Vlaanderen. 

 

8. Overdracht grond gelegen Verbindingsweg - goedkeuren akte 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeenteraad heeft in zitting van 16 maart 2017 de overdracht van een strook 

grond langs de Verbindingsweg principieel goedgekeurd. 

Wij ontvingen de ontwerpakte opgemaakt door ere-notaris Luc Wylleman, 

houdende de overdracht van : 

 een perceel tuingrond en waterpartij, met erop bevindende planten, 

struiken, bomen en groen gelegen Verbindingsweg, palend over gans zijn 

lengte aan de loten 1, 2 en 4 van de verkaveling, kadastraal bekend volgens 

titel sectie C, deel van nummer 103, thans na prekadastratie, sectie C, 

perceelnummer 103-C P0000, met een oppervlakte volgens meting van 151 

m² zijnde lot 3 van het meet- en verkavelingsplan ; 

 een perceel grond met erop zich bevindende planten, struiken, bomen en 

groen, gelegen Verbindingsweg, dienstig tot verbreding van het zuid-

westelijke aanpalende wandelpad, gelegen tussen lot 2 van de verkaveling 

en het wandelpad, kadastraal bekend volgens titel sectie C, deel van 

nummer 103, thans prekadastratie, sectie C, perceelnummer 103-D P0000 

met een oppervlakte volgens meting van 31 m² zijnde lot 4 van het meet- 

en verkavelingsplan ;  

eigendom van mevr. de Drouas Chantal, wonende te F-92420, Vaucresson 

(Frankrijk), 19 allée des Grandes Fermes en mevr. de Drouas Claire, wonende te F-

78100 Saint-Germain-en Laye (Frankrijk), 7 rue des Bûcherons, vertegenwoordigd 

door de h. Luc Wylleman, ere-notaris, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), 

Sleidinge-dorp 100. 

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op 

enerzijds (wat betreft lot 3) regularisatie van reeds door het domein van de Groene 

Long gedeeltelijk ingepalmde gronden en waters en tevens verbreding van dit 

domein ; en anderzijds (wat betreft lot 4) verbreding van het wandelpad, dat 

toegang geeft vanaf de Verbindingsweg naar het domein van de Groene Long. 

De ontwerpakte dient ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 

Er werd een opmetingsplan opgemaakt op 24 februari 2017 door landmeter-expert 

mevr. Cl. Vangheluwe. 

Tussenkomsten 

Raadslid Carl Vereecke merkt op dat het een kosteloze overdracht betreft (dit blijkt 

uit het dossier van de gemeenteraad) en deze opmerking geldt zowel voor dit 

agendapunt als voor agendapunt 9. Raadslid Carl Vereecke stelt voor om in het 

besluit van de notulen bij het woord ‘overdracht’ de woorden om niet op te nemen. 

Dit wordt toegevoegd aan artikel 1 van het besluit en wordt met deze aanpassing 

ter stemming voorgelegd. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



 10 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt volgende overdracht om niet goed : 

 een perceel tuingrond en waterpartij, met erop bevindende planten, 

struiken, bomen en groen gelegen Verbindingsweg, palend over gans zijn 

lengte aan de loten 1, 2 en 4 van de verkaveling, kadastraal bekend volgens 

titel sectie C, deel van nummer 103, thans na prekadastratie, sectie C, 

perceelnummer 103-C P0000, met een oppervlakte volgens meting van 151 

m² zijnde lot 3 van het meet- en verkavelingsplan ; 

 een perceel grond met erop zich bevindende planten, struiken, bomen en 

groen, gelegen Verbindingsweg, dienstig tot verbreding van het zuid-

westelijke aanpalende wandelpad, gelegen tussen lot 2 van de verkaveling 

en het wandelpad, kadastraal bekend volgens titel sectie C, deel van 

nummer 103, thans prekadastratie, sectie C, perceelnummer 103-D P0000 

met een oppervlakte volgens meting van 31 m² zijnde lot 4 van het meet- 

en verkavelingsplan. 

eigendom van mevr. de Drouas Chantal, wonende te F-92420, Vaucresson 

(Frankrijk), 19 allée des Grandes Fermes en mevr. de Drouas Claire, wonende te F-

78100 Saint-Germain-en Laye (Frankrijk), 7 rue des Bûcherons, vertegenwoordigd 

door de h. Luc Wylleman, ere-notaris, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), 

Sleidinge-dorp 100. 

  

Artikel 2 

De akte tot overdracht opgemaakt door ere- notaris Luc Wylleman wordt 

goedgekeurd. 

 

Artikel 3  

De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve 

inschrijving te nemen, bij de overschrijving van de akte. 

  

Artikel 4  

Deze beslissing wordt onderworpen aan administratief toezicht. 

 

9. Overdracht grond gelegen verkaveling Kattebelweg - goedkeuren 

akte 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Feiten, context en argumentatie 

Wij ontvingen de ontwerpakte opgemaakt door Notaris Christian Lambrecht 

houdende de overdracht van een perceel grond bestemd voor inlijving in het 

openbaar domein en ontsluiting van de aldaar gelegen verkaveling, gelegen te 

Kuurne, Kattekouter, thans gekadastreerd sectie B nummer 596/G/4 P0000 

(voorheen deel van nummer 611/L en 596/R/2), voor een grootte volgens 

meting  van 1.108 m² en volgens kadaster van 969 m² eigendom van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  "Haeghemeersch", 8610 Kortemark, 

Wilgenlaan 44. 

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor 

de inlijving van de wegenis en meegaande infrastructuur in het openbaar domein 

van de gemeente Kuurne. 

De ontwerpakte dient ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 

Er werd een opmetingsplan opgemaakt op 22 maart 2018 door Studiebureau NV 

Duynslaeger en Co te Harelbeke. 

Tussenkomsten 

Naar analogie met het vorige agendapunt wordt gevraagd om niet toe te voegen. 

Dit wordt toegevoegd aan artikel 1 van het besluit en wordt met deze aanpassing 

ter stemming voorgelegd. 

Stemming 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de overdracht om niet goed van een perceel grond 

bestemd voor inlijving in het openbaar domein en ontsluiting van de aldaar gelegen 

verkaveling, gelegen te Kuurne, Kattekouter, thans gekadastreerd sectie B nummer 

596/G/4 P0000 (voorheen deel van nummer 611/L en 596/R/2), voor een grootte 

volgens meting  van 1.108 m² en volgens kadaster van 969 m² eigendom van de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  "Haeghemeersch", 8610 

Kortemark, Wilgenlaan 44. 

  

Artikel 2 

De akte tot overdracht met referte Rep. nr. 20180599 opgemaakt door notaris 

Christian Lambrecht wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 3  

De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve 

inschrijving te nemen, bij de overschrijving van de akte. 

  

Artikel 4  

Deze beslissing wordt onderworpen aan administratief toezicht. 

 

ONDERWIJS 

10. Gemeentelijk basisonderwijs - aanwenden van werkingsbudget 

voor aanstelling personeel (Personeel WerkingsBudget -PWB) 

voor het schooljaar 2018-2019 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Feiten, context en argumentatie 

Vanaf 1 september 2012 kan de inrichtende macht in elk onderwijsniveau haar 

werkingsmiddelen aanwenden om personeelsleden aan te werven. 

Dit nieuwe systeem kan toegepast worden ten aanzien van bijna alle ambten die in 

het desbetreffende onderwijsniveau kunnen worden ingericht met uitzondering van 

het onderhoudspersoneel (meesters-, vak- en dienstpersoneel). 

Dit betekent dat in een dergelijk systeem de aanwending van het werkingsbudget 

ruimer kan ingevuld worden aangezien enerzijds de aanwerving van extra 

personeel niet expliciet moet gelinkt worden aan de beleidsondersteuning en/of het 

gedeeltelijk klasvrij maken van de directeur/adjunct-directeur en anderzijds bijna 

alle ambten van het betrokken niveau in aanmerking komen voor aanwerving van 

personeel. 

De directie van het gemeentelijk onderwijs stelde de vraag om voor het schooljaar 

2018-2019 volgend aantal lestijden aan te wenden vanuit het werkingsbudget voor 

aanwerving van personeel (Personeel WerkingsBudget) : 

- 58/24 (PWB) en 3/24 werkplekleren voor de Boudewijnschool 

- 19/24 (PWB), 3/24 werkplekleren en 12/24 (Flankerend onderwijs) voor de 

Centrumschool  

en dit met volgende motivering : 

 De trend dat meer leerlingen instromen in de lagere afdeling van Wijzer zet 

zich ook dit jaar door. Het leerlingenaantal in de eerste graad is opnieuw 

toegenomen (15 lln in L1 en 19 lln in L2). We zijn dus net zoals vorig 

schooljaar genoodzaakt om de oorspronkelijke graadklas L1-L2 halftijds 

(12/24) te ontdubbelen.  

 

 

 In het schooljaar 2017-2018 genereerde de stijging van het leerlingaantal in 

L1 in Wijzer geen extra reguliere lestijden op teldag 1/2/2018 wegens een 



 12 

hoge uitstroom aan leerlingen in de tweede en derde graad. Hierdoor bleef 

het totale leerlingenaantal in de lagere school ongeveer gelijk. 

In het schooljaar 2017-2018 genereerde Wijzer op 1/9/2017 voor het laatst 

instaplestijden door hertelling na oprichting van de kleuterafdeling. Dat 

leverde 36/24 op. Deze lestijden werden vorig schooljaar gedeeltelijk 

overgedragen naar de Centrumschool en gedeeltelijk naar het lager in 

functie van de verdere ontwikkeling en groei van de SMART-organisatie in 

beide afdelingen. Deze lestijden zijn er dit schooljaar niet meer. Bovendien 

is er een verlies van 13/24 lestijden in het reguliere pakket voor het kleuter, 

4/24 SES-kleuter en 5/24 SES-lager. Om dit verlies gedeeltelijk te 

ondervangen wordt gevraagd 46/24 + 3/24 werkplekleren vanuit het 

PersoneelWerkingsBudget te voorzien. 

 Door het grote leerlingenaantal in het tweede leerjaar in de Centrumschool 

wegens o.a. het inschrijven van neveninstromers bij deze reeds grote groep 

(2x 26 leerlingen op 01/09/2018) blijft de noodzaak om de 2 klassen 

halftijds op te splitsen in 3 groepen voor wiskunde en taal om hen een 

goede begeleiding te bieden. Hiertoe wordt gevraagd om 19/24 vanuit 

PersoneelWerkingsBudget te voorzien. 

 

 Door het grote leerlingenaantal in het 2de en 3de kleuter in de Centrumschool 

wegens het wegvallen van de ontvangen lestijden van de Boudewijnschool 

(Ze telden laatst op 1/9/2017) ontstond de noodzaak om de 3 klassen van 

elk 27 leerlingen halftijds op te splitsen in 4 groepen. Dit met de bedoeling 

om voldoende kindgericht te kunnen werken aan hun taalontwikkeling 

(stijdend aantal kinderen van andere origine) en hun schoolrijpheid 

(voorbereiding voor een goede start in het lager onderwijs). Daarom wordt 

gevraagd om nog 12/24 (budget flankerend onderwijs) + 3/24 

werkplekleren vanuit het PersoneelWerkingsBudget ter aanvulling te 

voorzien om het tekort op het lestijdenpakket weg te werken om de nodige 

zorgondersteuning te kunnen blijven bieden. 

Het departement Onderwijs vordert de volledige loonkost van de tijdelijke 

personeelsleden terug in 2 schijven per jaar : één voor de periode van 1 september 

tot en met 31 december, de andere voor de periode van 1 januari tot en met 30 

juni. 

Financiële impact 

Deze opdracht wordt geraamd op een bedrag van : 

 voor de periode van september 2018 - december 2018 

o 54.000 euro (PWB onderwijs)  

o 8.000 euro (flankerend onderwijs)  

  voor de periode van januari 2019 - juni 2019 

o 81.000 euro (PWB onderwijs)  

o 12.000 euro (flankerend onderwijs)  

Via het budget 2018 werd 127.000 euro voorzien op jaarbudgetrekening ACT-

124/0800-00/6495000, bestemd voor beleidsondersteunng door onderwijzend 

personeel. 

Er is hiervan momenteel nog 54.284,15 euro beschikbaar voor de periode 

september 2018 - december 2018. 

 

Adviezen en visum 

De financieel beheerder verleende zijn visum op 14 november 2018 (referte 

VSM/2018/067). 

Visum financieel beheerder 

Gunstig visum VSM/2018/067 van Jurgen Vanoverberghe van 14-11-2018 

 

Stemming 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist om het werkingsbudget aan te wenden voor aanstelling 

van personeel in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 voor 

58/24 (PWB) + 3/24 (werkplekleren) in de Boudewijnschool en 19/24 (PWB) + 

3/24 (werkplekleren) + 12/24 (Flankerend onderwijs) in de Centrumschool. 

  

Artikel 2 

De uitgaven voor de periode september 2018 - december 2018 worden 

aangerekend in 2018 op jaarbudgetrekening ACT-124/0800-00/6495000. 

De uitgaven voor de periode januari 2019 - juni 2019 worden aangerekend in 2019 

op jaarbudgetrekening ACT-124/0800-00/6495000. 

  

Artikel 3 

De opdracht voor de periode september 2018 tot en met december 2018 wordt 

goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 54.000 euro (PWB en werkplekleren) 

en 8.000 euro (Flankerend onderwijs). 

De opdracht voor de periode januari 2019 tot en met juni 2019 wordt goedgekeurd 

voor een geraamd bedrag van 81.000euro (PWB en werkplekleren) en 12.000 euro 

(Flankerend onderwijs). 

 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Bestuurszaken 

11. TMVW ov  - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat 

van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor de buitengewone algemene vergadering van 21 december 

2018 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt . 

Hilde Vanhauwaert, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt . 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeente neemt deel aan TMVW ov. 

De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 6 november 2018 om 

deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van 

TMVW ov op 21 december 2018. 

De aangetekende brief van TMVW ov van 6 november 2018 met uitnodiging tot de 

buitengewone algemene vergadering op 21 december 2018, vermeldt volgende 

agenda: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 

4. Begroting 

5. Benoemingen 

6. Mededelingen 

6.1. Presentiegelden vanaf 2019 

6.2. Overige 

Varia 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

Besluit 
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Artikel 1 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 21 december 2018: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 

4. Begroting 

5. Benoemingen 

6. Mededelingen 

6.1. Presentiegelden vanaf 2019 

6.2. Overige 

Varia 

  

Artikel 2 

De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger 

opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 

raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 21 december 2018, 

waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

  

Artikel 3  

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan TMVW ov , p/a 

Stropstraat 1, 9000 Gent. 

  

Artikel 4 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

 

Personeel 

12. Gemeentepersoneel - vaststellen kalender van de feestdagen 

2019 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Johan Schietgat, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Hilde Vanhauwaert, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Feiten, context en argumentatie 

De kalender van de feestdagen voor 2019 dient te worden vastgelegd. 

Adviezen en visum 

De besprekingen werden gevoerd in het Hoog Overlegcomité van 27 november 

2018. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

In 2019 moeten betaalde feestdagen worden verplaatst en/of worden 

gerecupereerd omdat deze op gebruikelijke vrije dagen vallen voor wie voltijds 

werkt : 

de administratie en de werklieden: 2 

het recyclagepark: 4 

de bibliotheek: 1 

  

Voornoemde dagen worden als volgt vastgelegd : 

 de administratie en de werklieden:  
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o de betaalde feestdag van 21 juli wordt verplaatst naar vrijdag 31 

mei, de dag na Hemelvaart; 

o de betaalde feestdag van zondag 2 november wordt verplaatst naar 

vrijdag 16 augustus; 

 het recyclagepark :  

o maandag 22 april wordt verplaatst naar vrijdagvoormiddag 31 mei; 

o zondag 21 juli wordt verplaatst naar dinsdagvoormiddag 24 

december en dinsdagvoormiddag 31 december; 

o de overige 2,5 dagen zijn vrij op te nemen; 

 de sportdienst heeft een eigen regeling afhankelijk van de 

openingsdagen/uren van het zwembad en de sporthal. 

  

Artikel 2 

De personeelsleden die op het ogenblik van de bedoelde feestdagen niet in de 

stand van dienstactiviteit verkeren, of nog niet tot het personeelsbestand behoren, 

bekomen voor die in artikel 1 vermelde feestdagen geen compensatie. 

 

13. Gemeentepersoneel - opheffen en hervaststellen 

arbeidsreglement 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Feiten, context en argumentatie 

Het arbeidsreglement werd vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 6 april 

2009. Dit werd een eerste keer gewijzigd op 17 december 2015. Daarna volgde nog 

een wijziging op 16 juni 2016 door de invoering van een flexibeler 

tijdsregistratiesysteem. Dezelfde wijzigingen werden aangebracht aan het 

arbeidsreglement van het OCMW. 

  

Naar aanleiding van nieuwe en gewijzigde wetgeving (zoals Welzijn en GDPR) en 

nieuwe evoluties (zoals inzake digitalisering) dringt zich een grondige herziening 

op. Onder begeleiding van een externe firma werd een nieuw arbeidsreglement 

opgesteld. 

  

Na het hoofddocument worden een aantal nieuwe bijlagen toegevoegd. Deze 

hebben te maken met reeds bestaande afspraken omtrent e-communicatie, GSM-

gebruik, tablet/draagbare PC-gebruik, sociale media,... die nog niet opgenomen 

waren in het arbeidsreglement. 

  

De procedure inzake de re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden wordt 

opgenomen. Een reglement inzake camerabewaking wordt toegevoegd. 

  

Daarnaast worden bijlagen toegevoegd die verband houden met toepassingen die in 

de toekomst zullen worden ingevoerd zoals een geolokalisatiesysteem.  

  

Aan het reglement over alcohol-en druggebruik worden enkele aanpassingen 

aangebracht. Er wordt beroepsmogelijkheid tegen het dossier ingevoerd en de rol 

van de arbeidsgeneesheer wordt toegevoegd. Een aantal veelgestelde vragen met 

antwoord verduidelijken de materie. 

  

Een aantal pijnpunten worden aangepakt die de werking zullen verbeteren. 

Daardoor moeten een aantal wijzigingen worden aangebracht aan de 

rechtspositieregeling: 

 de vaststelling van de kalender van de feestdagen; 

 de opname van betaald verlof 

 de ziektemeldingen. 

  

De behandeling van de vernieuwing van het arbeidsreglement en de daarbij 

horende wijzigingen aan de rechtspositieregeling hypothekeren het toekomstig 
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beleid niet. Er zijn geen implicaties op de toekomstige ontwikkelingen van de 

financiën van het bestuur. 

  

Financiële impact 

Er is geen financiële impact. 

Adviezen en visum 

Het advies van het managementteam van 16 november 2018. 

Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 27 november 2018. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

Het bestaande arbeidsreglement wordt opgeheven. 

  

Artikel 2 

Het arbeidsreglement wordt hervastgesteld zoals in bijlage en treedt in voege vanaf 

1 januari 2019. 

  

Artikel 3 

Afschrift van het vernieuwde arbeidsreglement wordt bezorgd aan elke werknemer 

van het gemeentebestuur. 

  

Artikel 4 

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de Inspectie 

van de sociale wetten. 

  

Artikel 5 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

 

14. Gemeentepersoneel - wijzigen rechtspositieregeling - 

goedkeuring 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeenteraad, in zitting van heden, besliste om het arbeidsreglement her vast 

te stellen. Uit deze hervaststelling volgen wijzigingen aan een aantal artikelen van 

de lokale rechtspositieregeling. Deze wijzigingen werken een aantal pijnpunten 

weg. 

  

Artikel 41, 1° lid van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat vanaf 2019 delegatie 

kan gebeuren van de raad naar het uitvoerend orgaan om de wijze te bepalen 

waarop de vrije dagen, die samenvallen met een normale inactiviteitsdag, zaterdag 

of zondag van een voltijds personeelslid zullen worden vervangen door andere 

dagen (artikel 230 §2) in plaats van de raad. 

  

Het aantal dagen die mogen worden overgedragen naar het volgende jaar, op te 

nemen in de loop van het eerste kwartaal wordt opgetrokken van 2 dagen naar 5 

dagen. Op die wijze kan de volledige tweede week van de kerstperiode worden 

opgenomen (artikel 227 §4) met verlof van het voorgaande jaar. 

  

 

 

Inzake het ziekteverlof worden volgende wijzigingen voorgesteld : 
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 Een personeelslid dat ziek is, moet momenteel het diensthoofd verwittigen 

binnen de eerste uren van afwezigheid. Voor de goede dienstverlening wordt 

voorgesteld om die verwittiging te doen vóór 9u. (artikel 251, 2° alinea) 

 Een personeelslid moet het bestuur geen geneeskundig getuigschrift 

bezorgen voor een afwezigheid van slechts 1 werkdag, ten belope van een 

maximum van 5 werkdagen per jaar. Dit wordt teruggebracht naar 2 

werkdagen per jaar (artikel 251, 5° alinea). Er wordt toegevoegd dat een 

personeelslid eveneens geen getuigschrift moet bezorgen wanneer het in de 

loop van een werkdag arbeidsongeschikt wordt en de eerstvolgende 

werkdag het werk hervat, dit ten belope van een maximum van 2 

werkdagen per jaar. 

Deze wijzigingen worden doorgevoerd om misbruiken te voorkomen. 

Adviezen en visum 

Het advies van het MAT van 16 november 2018. 

Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 27 november 2018. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1 

Artikel 227 §4. wordt vervangen door : 

Maximum 5 dagen van het jaarlijks vakantieverlof mogen naar het volgend 

kalenderjaar worden overgedragen. Deze dagen moeten worden opgenomen in 

de loop van het eerste kwartaal. 

 

Artikel 2 

§1. De gemeenteraad delegeert aan het uitvoerend orgaan de bevoegdheid om de 

feestdagen die vallen op een normale inactiviteitsdag, een zaterdag of een zondag 

van een voltijds personeelslid te vervangen door een andere dag, na overleg met 

de representatieve vakorganisaties. 

§2. Artikel 230 §2 wordt vervangen door : 

Als een feestdag van een voltijds personeelslid samenvalt met een normale 

inactiviteitsdag, een zaterdag of een zondag, dan wordt deze vervangen door 

een andere dag, die bepaald wordt door het uitvoerend orgaan na overleg met 

de representatieve vakorganisaties. 

  

Artikel 3 

§1. Artikel 251, 1° lid wordt vervangen door : 

Het personeelslid met ziekteverlof staat onder het toezicht van het 

geneeskundig controleorgaan dat wordt aangeduid door de werkgever. 

Het personeelslid is verplicht zijn diensthoofd onmiddellijk op de hoogte te 

brengen van de arbeidsongeschiktheid. Indien het diensthoofd niet te bereiken 

is, wordt de personeelsdienst onmiddellijk verwittigd. Dit moet gebeuren vóór 9 

uur. 

  

§2. Artikel 251, 4° lid wordt vervangen door : 

Het personeelslid moet het bestuur geen geneeskundig getuigschrift bezorgen 

voor een afwezigheid van slechts 1 werkdag, dit ten belope van een maximum 

van 2 werkdagen per jaar. 

  

§3. Artikel 251, 4° lid wordt aangevuld met : 

Het personeelslid dient eveneens geen getuigschrift te bezorgen wanneer het in 

de loop van een werkdag arbeidsongeschikt wordt en de eerstvolgende 

werkdag het werk hervat, dit ten belope van een maximum van 2 werkdagen 

per jaar. 

  

 

Artikel 4 
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De wijzigingen gaan in op 1 januari 2019. 

  

Artikel 5 

Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht. 

  

15. Toegevoegd agendapunt op vraag van de fractie (H)eerlijk 

Kuurne - 3de denkspoor voor de opwaardering van het kanaal 

Bossuyt-Kortrijk 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet op het artikel in Het Nieuwsblad van 8 november 2018, waarbij in een 

regionaal bericht een 3de denkspoor aangekondigd voor de opwaardering van het 

kanaal Bossuyt-Kortrijk wordt bekendgemaakt. 

Dat in dit krantenartikel wordt verwoord dat er een 3de optie op tafel ligt voor een 

betere verbinding tussen de Leie en de Schelde. 

Dat de studie weliswaar nog in een onderzoeksfase zit en er vanaf 19 november 

infomomenten zullen doorgaan. 

Dat de Vlaamse overheid de mogelijkheden onderzoekt om een betere 

scheepvaartverbinding te realiseren tussen de Boven-Schelde en de Leie. 

Dat het gedeelte van het kanaal Bossuit-Kortrijk op Kortrijks grondgebied nooit is 

gemoderniseerd. 

Dat precies daardoor het kanaal Bossuyt-Kortrijk vanaf de Leie niet toegankelijk is 

voor grotere schepen. 

Dat hiervoor in de zone Kortrijk thans drie opties op tafel liggen ([1]). 

  

Dat in het bewuste krantenartikel volgend citaat van een woordvoerder van de 

Vlaamse Waterweg kon gelezen worden : 

“De derde optie is er gekomen na overleg met de burgers”, licht Claudia Van 

Vooren van de Vlaamse Waterweg toe. “Het is de bedoeling om de studie die 

gevoerd wordt over de R8 te koppelen aan ons project. Concreet betekent dat dat 

we een nieuwe verbinding met de Leie samen bekijken met de aanpassing van de 

R8.”   “Het onderzoeksteam heeft nieuwe inzichten verworven over de elementen in 

de studie”, zegt Van Vooren. “Daardoor werd de projectzone uitgebreid tot aan de 

R8. De studie zit nog altijd in de onderzoeksfase, maar deze optie is zeker niet 

onhaalbaar. Ze is trouwens tot stand gekomen na inspraak. Het bewijst dat onze 

informatiemomenten nut hebben.” 

  

Dat er nog andere opties zijn om het kanaal aan te passen en om een oplossing te 

zoeken voor de beschermde, historische sluizen of een nieuwe verbinding met de 

Leie zoeken, die geen gevolgen hebben voor de ligging van de R8. 

Dat er thans een vooringenomenheid wordt voorgehouden om deze alternatieve 

mogelijkheden nu reeds als minder interessant te beschouwen. 

  

Dat niet kan miskend worden dat deze 3de optie als denkspoor voor de 

modernisering van het kanaal Bossuyt-Kortrijk een serieuze impact zal hebben voor 

de gemeente Kuurne, zowel als aanvoerroute naar het kanaal via de Leie vanuit 

Harelbeke als voor het natuurreservaat, thans en sinds lang beheerd door het 

natuurpunt De Vlasbek. 
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Dat 3de optie als denkspoor voor de modernisering van het kanaal Bossuyt-Kortrijk 

mogelijks ook een impact zal hebben op de afwerking van de R8 Ringlaan en de 

afhandeling van het complex dossier K-R8 (verslag IBO regio Zuid-West-Vlaanderen 

van één december 2017): 

  

“5. Complex project K-R8  

Er wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken van de lopende 

onderzoeken tijdens de verkenningsfase en er wordt kort teruggekoppeld over de 4 

dialoogmarkten (zie presentatie). 

Interferentie met het complex project Opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk 

De burgemeester van Avelgem wijst erop dat is een grote achterstand is in het 

investeren in het kanaal Bossuit-Kortrijk en in watergebonden transport. Er moet 

gedacht worden vanuit een langetermijnvisie waarbij dan ook evenredige 

investeringen worden gedaan. 

  

AWV stelt dat er een evenwicht moet zijn tussen de ambitie van de waterweg en 

deze van de verkeersinfrastructuur. 

Er moet met realistische tijdspannes worden gewerkt. 

Binnen het complex project kanaal Bossuit-Kortrijk wordt rekening gehouden met 

een prognose tot 2070. 

Voor het mobiliteitsonderzoek ikv K-R8 wordt voor het ROC uitgegaan van een 

verwachte verkeersgeneratie van 240 vrachtwagens per dag tegen 2040. 

De beslissing of er nu wordt gerekend met een prognose tot 2040 of 2070 in het 

mobiliteitsonderzoek dient verder uitgeklaard te worden op ambtelijk niveau. 

De burgemeester van Harelbeke vraagt bijkomende verduidelijking omtrent de 

mogelijke impact van de bypass op de doortrekking van de R8 thv. Kuurne en 

Harelbeke. 

Na verder onderzoek blijkt, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk gedacht, dat er 

geen impact is op de doortrekking in geval er gekozen wordt voor het 

bypassalternatief. 

Het verlegde kanaal kruist de N43, waardoor de N43 ter hoogte van deze kruising 

hoger moet worden aangelegd. 

Wanneer de (verhoogde) N43 de R8 bereikt, bevindt men zich terug op 

maaiveldniveau, waardoor de R8 niet verhoogd moet worden aangelegd.” 

  

Dat het ook overduidelijk is dat dit dossier ook een serieuze impact zal hebben op 

het thans geldend BPA “Leiemeers” en op de ontwikkeling van het Vlaspark aan de 

Leieboorden van Kuurne. 
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________________________________________ 

 

([1])        De studie over de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk begon in 

2016 en loopt over vijf jaar.      Ze maakt deel uit van het project Seine Schelde 

Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.   Hiermee wil de Vlaamse 

Waterweg van de binnenvaart een alternatief maken voor goederenvervoer via de 

weg.   Een schip van 3.000 ton vervangt 150 vrachtwagens. Voor 2021 zal er 

echter niets gebeuren.  Het kanaal tussen Bossuit en Harelbeke werd eerder 

gemoderniseerd in de jaren 70.   En nu is al duidelijk dat dit stuk verdiept moet 

worden. 
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Tussenkomsten 

Raadslid Annelies Vandenbussche krijgt het woord na de toelichting door Raadslid 

Carl Vereecke: 

Beste voorzitter, 

Beste collega, 

Beste Carl, 

Naar aanleiding van uw extra agendapunt heb ik mij toch nog wat verdiept in het 

thema die op tafel ligt. Aangezien ik dit al op de gemeenteraad van juli heb 

gebracht met de bezorgdheid van een 3e tracé die toen ‘vrij plots’ werd toegevoegd 

aan de onderzoeksnota rond de opwaardering van het Kanaal Bossuit Kortrijk, die 

toen gekoppeld werd aan het complex dossier R8 . Ondertussen werd ingezien dat 

beide dossiers niet aan elkaar kunnen worden gekoppeld, wegens de complexiteit.  

In de vorige gemeenteraad werd reeds de bezorgdheid geuit van de voltallige 

gemeenteraad om de alternatieve onderzoeksnota te gaan bekijken, aangezien de 

natuurbeweging daarvoor al enkele keren in het nieuws was gekomen om aan de 

alarmbel te trekken.   

Ook tijdens die gemeenteraad van november werd door schepen Ann meegedeeld 

dat de bezwaren vanuit het gemeentebestuur zullen afgetoetst worden aan wat 

Natuurpunt De Vlasbek als argumenten gebruikt. 

Dit beperkt zich niet tot het behoud van het natuurgebied ‘De Oude Leie’ waar ook 

wij absoluut niet willen dat dit waardevol stukje natuur zou verdwijnen, maar het 

gaat veel verder. Inhoudelijk worden door de natuurbeweging ook vragen gesteld 

rond de noodzaak van opwaardering van het Kanaal. 

Ik wil ook duidelijk onze bezorgdheid uiten rond het kiezen van dit of andere tracés, 

met name wat de gevolgen kunnen zijn. Er zal meer zwaar verkeer gegenereerd 

worden omdat er een ROC (regionaal opslagcentrum) in de buurt komt die dan alle 

‘containers’ moet verdelen. De boten die met de ‘opwaardering’ van het Kanaal 

worden gelinkt, zijn ook niet meteen de meest energiezuinige boten, de 

luchtkwaliteit zal ook hieraan moeten inboeten. Moeten we kiezen voor zo’n 

prestigeproject waarvan het economische rendement op korte en lange termijn 

bijlange niet zeker is?  

Ik denk dat ik mag spreken in naam van de voltallige meerderheid dat we best 

eerst de geijkte kanalen en procedures gebruiken om onze bezwaren in te dienen. 

Het gaat om een onderzoeksnota, dit wil zeggen dat er onderzoek wordt gedaan. 

Indien voldoende negatieve elementen in dit dossier weerlegd kunnen worden, 

staan we sterker in onze argumentatie tegen dit 3e tracé. Want zoals u wellicht 

weet, zal men bij dit onderzoek de positieve en negatieve elementen naast elkaar 

zetten. Dat wij met de gemeente Kuurne dit tracé niet genegen zijn, zal zeker ook 

duidelijk gemaakt worden in de nodige bezwaren die gemaakt en overgebracht 

zullen worden. We weten namelijk nog niet welk tracé er het beste zal uitkomen, 

dat moet nog worden onderzocht. Want dit project zal er niet snel komen gezien de 

grootsheid ervan. 

Dat we met de voltallige gemeenteraad als één blok achter deze argumentatie 

staan, zal de natuurbeweging erg waarderen. 

Vanuit die waardering stel ik voor om samen met de gemeenteraad eens op bezoek 

te gaan in het Natuurgebied. Daarbij zullen we een heel waardevolle rondleiding 

krijgen met de nodige input om voor het behoud van dit natuurgebied te zijn. Ook 

waarom we voorzichtig moeten zijn met niet alleen het 3e tracé, maar ook met de 

andere voorstellen van tracés die worden gedaan. 

 

Schepen Messelier krijgt het woord. 

Dank voor de toelichting. 

Momenteel zitten we nog in de ONDERZOEKSfase die wordt opgemaakt op basis 

van de wetgeving complexe projecten in opdracht van de minister via het 

agentschap van de Vlaamse Waterweg. 

Vanuit de Vlaamse Waterweg gaat de focus in hoofdzaak naar het nautische aspect 

waarbij initieel 2 tracés naar voren werden geschoven om te onderzoeken.  Gezien 

het project van K-R8 werd er nog een 3e tracé toegevoegd, namelijk het Ringtracé. 
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Na dit onderzoek, zal er nog een ontwerp MER moeten gebeuren, dan pas wordt er 

een voorkeursbesluit genomen, gevolgd door een openbaar onderzoek en dan is de 

onderzoeksfase afgesloten. 

De wetgeving voorziet ook dat binnen dit onderzoekstraject ‘alle redelijkerwijs te 

onderzoeken alternatieven’ moeten onderzocht worden. 

Dit niet doen zou tot een procedure-fout kunnen leiden. 

We zitten nu in die onderzoeksfase binnen de fase van publicatie en consultatie van 

de 3 voorliggende tracés die werden opgenomen.  De gemeente, bij wijze van het 

CBS, kan een advies formuleren binnen de 45 dagen na publicatie. 

Het CBS zal dit advies volgende week formuleren. 

Om tot een advies te komen zijn we gesteund door de inbreng van Natuurpunt,  

nemen we nota van de insteken van de ingediende motie, ook op 

ambtenarenniveau tussen de betrokken gemeenten onderling zijn er bijeenkomsten 

geweest en ook vanuit Leiedal wordt dit nauw opgevolgd en wordt de gemeente 

geadviseerd. 

Ik kom straks terug op de richting die dit advies zal uitgaan. 

Maar eerst concreet wat de motie betreft, heb ik begrepen dat er wordt gevraagd 

om het 3e tracé te schrappen op basis van een aantal elementen. 

Maar het is zo dat de motie met die insteek niet kan aangenomen worden.   

De reden is dat nu net de procedure complexe projecten bepaalt dat alle redelijk te 

onderzoeken alternatieven moeten onderzocht worden.  Dit niet doen zou mogelijks 

tot een procedure fout kunnen leiden.  Het zou dus gevaarlijk zijn, minstens 

voorbarig, om tot een schrapping in deze fase te komen.  Ook vanuit de ambtelijke 

werkgroep werd tot het besluit gekomen dat zoveel mogelijk moet onderzocht 

worden vooraleer tot een voorkeursbesluit te komen. 

Het is ook dankzij dit 3e tracé dat de gemeente Kuurne stakeholder is geworden en 

dus betrokken in de stuurgroep. 

Voorzichtigheid in dit dossier is geboden. Dus concreet zullen we vanuit de 

meerderheid deze motie niet goedkeuren maar uiteraard is de insteek zeker 

waardevol en zullen we de opmerkingen meenemen in het advies. 

Hoe zal dit advies eruitzien? 

Er zal gewezen worden op het belang van het afwegingskader waarbinnen de 

evaluatie van de thema’s zal gebeuren.  De thema’s zijn o.a. nautisch, omgeving, 

mobiliteit, uitvoerbaarheid, financieel, toekomstmogelijkheden. 

De afweging tussen transport-economische aspect en ruimtelijk aspect versus 

economisch aspect. 

De onzekerheid  voor burgers en ondernemers die zich in dit gebied bevinden 

De impact van mobiliteit op onze gemeente  

De vraag rekening te houden met het BPA LEIEMEERS en dit mee op te nemen 

binnen de voorliggende ruimtelijke plannen die al betrokken zijn en een aantal 

rondvragen. 

Mogelijks sturen we de nota van Natuurpunt mee. 

Dus wellicht wordt dit dan een gunstig advies met voorwaarden.   

Aldus, dank voor de motie maar gelet op de voorbarigheid, gevaar op procedure 

fouten, onvolledige motivatie die we ruimer wensen te zien in het advies dat we 

volgende week zullen geven – zullen we de motie niet goedkeuren maar dank voor 

de input die we meenemen in ons advies. 

  

Repliek Raadslid Carl Vereecke: 

Akkoord met manier waarop bestuur de zaken wenst te bekijken. 

Jammer dat de meerderheid redenen zoekt om de motie af te keuren die zijn fractie 

uit bezorgdheid deed. 

Het voorstel van besluit is geen stap te ver. Raadslid Carl Vereecke vraagt over te 

gaan tot stemming. 

  

Schepen Messelier blijft de motie voorbarig vinden en de meerderheid blijft bij haar 

standpunt. 

Iedereen wil een signaal geven maar laat ons eerst de geijkte procedures volgen. 
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Raadslid Rik Bouckaert merkt op dat de afwerking van de R8 mogelijks op de lange 

baan wordt geschoven niettegenstaande hieraan een grote behoefte is. 

  

De voorzitter van de gemeenteraad gaat over tot de stemming over deze motie. 

 

Publieke stemming 

Met 8 stemmen voor (Germain Vandesompele, Carl Vereecke, Rik Bouckaert, Johan 

Deylgat, Fanny Decock, Ann Dendauw Van Ooteghem, Stijn Vanderbeke, Andre 

Vandenheede), 14 stemmen tegen (Eric Lemey, Francis Benoit, Johan Bossuyt, 

Francis Watteeuw, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Johan Schietgat, 

Annelies Vandenbussche, Bert Deroo, Hilde Vanhauwaert, Jeroen Dujardin, Kirsten 

Coucke, Ann Goethals) 

Besluit 

Enig Artikel 

De gemeenteraad van Kuurne verwerpt het voorstel van besluit zoals opgemaakt 

door de fractie (H)eerlijk Kuurne: 

 

De gemeenteraad van Kuurne vraagt aan Vlaams minister Joke Schauvlieghe als 

bevoegd minister voor de Vlaamse Waterweg,  aan Vlaams minister Ben Weyts 

als bevoegd minister voor mobiliteit en aan de nv. De Vlaamse Waterweg, 

afdeling Bovenschelde, Guldensporenpark, 105 te 9820 Merelbeke 

(bovenschelde@vlaamsewaterweg.be) : 

 

1. om bij de studie over de toekomst van het kanaal Bossuyt-Kortrijk, dat begon 

in 2016 en loopt over 5 jaar de 3de optie denkspoor voor de opwaardering van 

het kanaal Bossuyt-Kortrijk niet te weerhouden en minstens akte te nemen van 

onderhavige motie, waarbij de gemeenteraad van Kuurne zich omwille 

voornoemde overwegingen in geen enkel geval akkoord kan verklaren met deze 

3de optie denkspoor voor de opwaardering van het kanaal Bossuyt-Kortrijk. 

 

2. minstens akte te nemen van de bezwaren van de gemeenteraad van Kuurne 

dat het weerhouden van de 3de optie denkspoor voor de opwaardering van het 

kanaal Bossuyt-Kortrijk een te grote impact zal hebben: 

 

2.1. voor de aanvaarroute van grote schepen vanaf de Leie komende van 

Harelbeke naar het kanaal Bossuyt-Kortrijk, 

 

2.2. voor de ontwikkeling van het Vlaspark aan de Leieboorden in Kuurne, bij 

zover dat deze optie haaks staat op de thans geldende voorschriften van het 

BPA “Leiemeers”, 

 

2.3. voor de afwerking van de R8 Ringlaan (timing) en de afhandeling van 

het;complex dossier K-R8 en 

 

2.4. voor het beheer en de instandhouding van het natuurreservaat langs de 

oude Leiearm. 
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B-PUNT 

FINANCIEEL BEHEER 

16. Kerkfabriek Sint-Michiel - wijziging budget 2018 - aktename 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeenteraad nam akte van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken Sint-

Michiel, Sint-Pieter en Sint-Katharina op 21 september 2017. De kerkraad van Sint-

Michiel besliste op 30 oktober 2018 het budget 2018 van de kerkfabriek te wijzigen. 

De gemeente Kuurne heeft de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel 

samen met het advies van het bisdom ontvangen op 10 november 2018. 

Het bisdom Brugge verleende gunstig advies op 8 november 2018 betreffende de 

budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel. 

In de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel blijft de gemeentelijke 

toelage ongewijzigd. 

Adviezen en visum 

Advies van het bisdom Brugge van 8 november 2018 betreffende de 

budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel. 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-

Michiel. De exploitatietoelage van de kerkfabriek Sint-Michiel blijft ongewijzigd. 

  

Artikel 2 

Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek van Sint-Michiel en 

het bisdom. 

 

BESLOTEN 

A-PUNT 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Personeel 

17. Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag adjunct-financieel 

directeur 

Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W. is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit 

punt. 

Lander Dewaele, raadslid is verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt. 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeenteraad heeft in zitting van 12 juli 2018 de heer Steven Cuvelier 

aangesteld als adjunct-financieel directeur. 

Hij werd aangesteld overeenkomstig artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur, 

met behoud van de aard van het dienstverband. 

Hij is in onbetaald verlof tot en met 31 december 2018. 

De heer Steven Cuvelier dient met zijn brief van 21 november 2018 zijn ontslag in. 

Stemming 

De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden 

deelnemen. 

De stemming geeft volgende uitslag : 

Steven Cuvelier bekomt 22 ja-stemmen. 

Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen. 
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Besluit 

Artikel 1 

Aan de heer Steven Cuvelier, wonende te 8560 Wevelgem, Groenestraat 50, wordt 

ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-financieel directeur met ingang van 1 

januari 2019. 

  

Artikel 2 

Afschrift van huidige beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Steven 

Cuvelier. 

 

 

De agenda wordt beëindigd om 22:00 uur.  

 

De Algemeen Directeur, De voorzitter van de raad,  

  

 

 

 

 

Els Persyn Eric Lemey 


