
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 DECEMBER 2017 
 
OPENBARE VEILIGHEID: 
 
1. Wijzigen algemene politieverordening. 
Hier worden enkel zaken gewijzigd, nl.  
a) de omschrijving van het artikel ivm de verplichtingen van houders van dieren om problemen 

op het openbaar domein te voorkomen is aangepast daar de oude omschrijving onduidelijk 
was; 

b) invoeren van een nieuw artikel m.b.t. bedelarij bedoeld om te kunnen optreden bij eventuele 
overlast of de inzet van kinderen bij bedelarij; 

c) Schrappen van het artikel m.b.t. een verbod om na 22 u. te verhuizen (in 2013 werden al een 
aantal als overbodig ervaren artikels geschrapt en dit artikel werd hierbij vergeten). 

 
WONEN: 
 
2. Wijzigen van de ‘gemeentelijke premie voor de installatie van veilige 
(water)verwarmingstoestellen en voor de verbetering van de elektrische installatie’. 
Deze premie wordt aangepast op volgende punten :  

a) De maximale inkomensgrenzen voor eigenaars-bewoners worden verhoogd; 
b) Het premiebedrag wordt aangepast naar 20 % van de investering met een maximum van 

700 euro voor installatie van een veilig (water)verwarmingstoestel en 300 euro voor de 
verbetering van de elektrische installatie; 

c) Eigenaars-verhuurders kunnen de premie aanvragen voor maximaal één verhuurde woning 
per jaar mits deze woning voldoet aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode. 

 
FINANCIEN: 
 
3. Vaststellen van het aangepaste meerjarenplan nr. 4 voor de periode 2014-2020. 
Het meerjarenplan wordt aangepast en uitgebreid met het jaar 2020 (conform de onderrichtingen) 
en vertoont nu volgend resultaat op kasbasis over de diverse jaren :  
2014: 1.637.985,06 euro; 2018: 1.857.906,67 euro; 
2015: 2.462.814,77 euro; 2019: 1.533.763,67 euro; 
2016: 2.802.133,95 euro; 2020: 1.114.633,67 euro; 
2017: 3.020.740,67 euro; 
De autofinancieringsmarge vertoont zowel in 2019 als in 2020 een positief resultaat van 
respectievelijk 10.308 euro en 23.326 euro. 
 
4. Vaststellen van de lijst van de toelagen voor het dienstjaar 2018. 
Deze lijst wordt vastgesteld en de belangrijkste toelagen zijn de volgende :  
- werkingssubsidie I.V.I.O. : 402.128 euro; 
- toelage politiezone : 513.256 euro; 
- toelage AGL : 250.690 euro (exploitatie), 15.000 euro (investeringen); 
- toelage hulpverleningszone Fluvia: 125.989 euro (exploitatie), 10.500 euro 
(erkentelijkheidspremie), 22.701 euro (investeringen); 
- toelagen kerkfabrieken : 45.324 euro (29.173 euro St. Blasius – 12.760 euro St. Katherina – 
3.391 euro H. Familie); 
- toelage O.C.M.W. : 550.000 euro (reguliere exploitatie), 3.000 euro (vluchtelingen subsidie); 
 
5. Vaststellen van het gemeentebudget 2018. 
Dit budget wordt vastgesteld met volgend resultaat :  
I. Exploitatieresultaat:  572.181,00 euro 
II. Investeringsresultaat: -1.168.651,00 euro 
III. Resultaat andere: -566.364,00 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III): -1.162.834,00 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 3.020.740,67 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 1.857.906,67 euro 
VII. Bestemde gelden:  0,00 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): 1.857.906,67 euro 
en een autofinancieringsmarge van 5.817 euro. 
 
 



6. Vaststellen van een aanslagpercentage van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting (APB) voor het dienstjaar 2018 (8 %). 
Dit aanslagpercentage blijft ongewijzigd op 8 %. 
 
7. Vaststellen van de opcentiemes op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2018 
(1.180 opcentiemes). 
De basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest stijgt vanaf het aanslagjaar 
2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. Daarom werd het aantal 
opcentiemes verlaagd naar 1.180 opcentiemes waardoor dan dezelfde opbrengst wordt bekomen 
als vroeger. 
 
8. Vaststellen van een retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden 
m.i.v. 1 januari 2018. 
Zoals elk jaar wijzigt de hogere overheid bij de aanvang van het nieuwe kalenderjaar diverse 
kosten voor aanmaak identiteitsstukken. Dit reglement dient dan ook gewijzigd te worden zodat de 
opbrengst van de gemeentelijke retributie zou behouden blijven. 
Bij de invoering van de omgevingsvergunning is voorzien dat alle dossier digitaal moeten 
ingediend worden via het omgevingsloket. Er is hier één uitzondering op nl. voor dossiers voor 
werken van geringe omvang. Deze dossiers mogen ook in de gemeente gewoon op papier 
binnengebracht worden maar dan moet de gemeente instaan voor het digitaliseren en opladen van 
deze aanvragen in het omgevingsloket. 
Voor het administratief werk voor de digitalisering en oplading van dergelijke aanvraag zal een 
retributie aangerekend worden van 30 € bovenop de gewone retributie voor het indienen van de 
aanvraag. 
 
INFORMATICA: 
 
9. Samenwerking Digitale Regio Kortrijk 2017 – 2020 : Goedkeuren afsprakennota 2017-47. 
Wij werken al jaren samen met de Intercommunale Leiedal voor de uitbouw en het onderhoud van 
de gemeentelijke website. Nu zou men dit willen omvormen naar een Slimme regio Kortrijk. Deze 
afspraken worden vastgelegd in de nota die nu wordt goedgekeurd. 
 
KERKFABRIEKEN: 
 
10. Kerkfabriek St. Katharina : Aktename van de budgetwijziging 2017-2. 
Dit is een zeer beperkte budgetwijziging waarbij de gemeentelijke toelage ongewijzigd blijft en ook 
het exploitatieresultaat 2017 en het investeringsresultaat 2017 ongewijzigd blijven op 0 euro. 
 
CULTUUR: 
 
11. Vaststellen van het nieuwe subsidiereglement voor de culturele verenigingen. 
Dit subsidiereglement – daterende van 2006 – was toe aan een grondige aanpassing. Uiteindelijk 
heeft het adviesorgaan voor cultuur dit reglement volledig vernieuwd en de gemeenteraad heeft 
deze vernieuwing goedgekeurd. 
 
O.C.M.W.: 
 
12. O.C.M.W. : Kennisname budgetwijziging 2017-1. 
De raad neemt kennis van deze budgetwijziging die volgend resultaat vertoont : 

I. Resultaat van het exploitatiebudget:      150.220 euro 
II. Resultaat van het investeringsbudget:  534.434 euro 
III. Andere:  - 743.188 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III):  - 58.534 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar:  271.897 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V):  213.363 euro 
VII. Bestemde gelden:  0 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII):  213.363 euro 
en een autofinancieringsmarge van 7.032 euro; 

 
 
 
 



SOCIALE ZAKEN: 
 
13. OCMW Vereniging W13 : Kennis nemen van de budgetwijziging 2017, budget 2018 en 
goedkeuren van het meerjarenplan 2015-2020. 
De raad neemt ook kennis van deze budgetwijziging 2017 en budget 2018 en keurt het 
aangepaste meerjarenplan 2015-2020 goed. 
 
14. Verhogen van de aanschafprijs van een wijk-werkcheque naar € 7,45. 
Vanaf 01.01.2018 wordt het PWA-stelsel vervangen door wijk-werken. Hiervoor gaat de gemeente 
samenwerken op niveau van de regio Zuid-West-Vlaanderen en de organisatie wordt toevertrouwd 
aan de OCMW Vereniging W13. Er wordt beslist om de aanschafprijs van een wijk-werkcheque te 
verhogen naar € 7,45 voor de ganse regio. 
 
15. Samenstellen en uitbouwen van het samenwerkingsverband jeugdhulp 2.0 één gezin 
één plan. 
Ingevolge een oproep van het Aansturingscomité Jeugdhulp tot meer capaciteit en samenwerking 
in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp heeft W13 samengezeten met de diverse actoren die  
hulpvragen van gezinnen, kinderen en jongeren oppikken (gaande van de brede instap, over 
huisartsen, gemeenten, OCMW’s,…), de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de 
gemandateerde voorzieningen. Na diverse besprekingen vanuit de sectoren AWW, CLB, GGZ, 
K&G, JWZ, VAPH, LB werd een consensusvoorstel uitgewerkt en de gemeente verklaart zich 
formeel akkoord met de kandidaatstelling van het samenwerkingsverband jeugdhulp – fase 1. 
Na goedkeuring zal dit dan door W13 verder uitgewerkt worden voor de ganse regio. 
 
INTERCOMMUNALES: 
 
16. Princiepsbeslissing verlenging van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
milieubeheer in Izegem en Ommeland (IVIO). 
Op 31.12.2018 eindigt de huidige duurtijd van I.V.I.O. De gemeente heeft nu reeds een 
princiepsbeslissing genomen om ook in de toekomst te blijven samenwerken met I.V.I.O. zodat in 
2018 de verlenging kan voorbereid worden. De definitieve beslissing zal dan pas vallen in de 
nieuwe legislatuur zoals decretaal voorzien. 
Zo kan gestart worden met de opmaak van een lastenboek voor de selectie van een privé-partner 
waarmee kan samengewerkt worden. 
 
ALGEMEEN: 
 
17 Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 23.11.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 23.11.2017 wordt goedgekeurd. 
 
18. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


