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Raad van bestuur – 9 maart 2018 

C Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Personeel (mondelinge toelichting) 

1.1.1 Toetreding tot ICT-raamovereenkomst tijdelijke ICT-profielen Vlaanderen 

Samenvatting 

Om tegemoet te komen aan de nood voor tijdelijke ICT ondersteuning voor (inter)lokale besturen, 

biedt de Vlaamse overheid een raamcontract aan. Leiedal kan hierop vrijblijvend intekenen om 

indien noodzakelijk relatief snel een tijdelijk ICT profiel in te schakelen. 

 

De raad van bestuur beslist: 

een beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de 

raamovereenkomst “Technische Ondersteuning door ICT-Profielen ten behoeve van de Vlaamse 

overheid en lokale/provinciale besturen” - Bestek nr. e-IB-2013- 0085 (ICT contract 2015). 

 

1.2 Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem 

1.2.1 Aanstelling vertegenwoordiger namens Leiedal op de Buitengewone Algemene 

Vergadering van de WIV op 28/03/2018 

Samenvatting 

De raad van bestuur van Leiedal wordt uitgenodigd om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar 

de buitengewone algemene vergadering van de WIV die plaats vindt op woensdag 28 maart 2018 in 

het stadhuis van Kortrijk.  

 

Deze buitengewone algemene vergadering van de WIV behandelt de overdracht in algemeenheid 

van de WIV aan de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de vervroegde ontbinding en 

de vereffening van de WIV. 

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be


 

 2 

FME/edw  - a 05  - V2018-0309 website.docx  - 9 maart 2018  

 

De raad van bestuur beslist: 

Conform de beslissing van de raad van bestuur dd. 26/04/2013 tot aanstelling van haar 

vertegenwoordigers binnen haar netwerken, om de heer Eric Lemey af te vaardigen namens 

Intercommunale Leiedal naar de buitengewone algemene vergadering van de WIV die plaats vindt 

op woensdag 28/03/2018 in het stadhuis van Kortrijk. 

 

1.2.2 Aanstelling vertegenwoordiger namens Leiedal op de Algemene Vergadering van de WIV 

op 28/03/2018 

Samenvatting 

Met het oog op de overdracht in algemeenheid van de WIV aan de NV Internationale luchthaven 

Kortrijk-Wevelgem op 28 maart 2018, wordt de raad van bestuur van Leiedal uitgenodigd om een 

vertegenwoordiger af te vaardigen naar de algemene vergadering van de WIV die plaats vindt op 

woensdag 28/03/2018 in het stadhuis te Kortrijk (vervroegde jaarvergadering).  

 

Deze algemene vergadering van de WIV behandelt de jaarrekening per 31/12/2017; het verslag van 

de commissaris; de kwijting van de bestuurders en van de commissaris; de verkorte jaarrekening 

en het verslag van de commissaris voor de periode 1/1/2018-28/3/2018 en de verlenging van de 

grondconcessies tussen de WIV en de Provincie West-Vlaanderen, tussen de WIV en Leiedal en 

tussen de WIV en het Vlaamse Gewest.  

 

De raad van bestuur beslist: 

Conform de beslissing van de raad van bestuur dd. 26/04/2013 tot aanstelling van haar 

vertegenwoordigers binnen haar netwerken, om de heer Eric Lemey af te vaardigen namens 

Intercommunale Leiedal naar de algemene vergadering van de WIV die plaats vindt op woensdag 

28/03/2018 in het stadhuis te Kortrijk.  

 

1.2.3 Verlenging van de concessieovereenkomst dd. 22/12/2004 tussen Leiedal en de WIV 

Samenvatting 

De concessieovereenkomst dd. 22 december 2004 tussen Leiedal en de WIV loopt tot 31 december 

2019. Nu alle activa en passiva, rechten en plichten van de WIV via een overdracht in algemeenheid   

worden overgedragen aan de NV Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, wordt voorgesteld 

om de duur van de concessieovereenkomst dd. 22/12/2004 te verlengen tot 31/03/2024. De 

partners van de NV hebben zich geëngageerd om de Luchthavengronden, waarvan ze eigenaar zijn, 

tot dan in concessie te geven aan de NV, tegen dezelfde marktconforme concessievergoeding als de 

actuele vergoeding van de WIV (na indexatie).  

Na 31 maart 2024 zal de hoogte van de concessievergoeding heronderhandeld worden. 
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De raad van bestuur beslist: 

Akkoord te gaan met de verlenging tot 31 maart 2024 van de concessieovereenkomst dd. 

22/12/2004 tussen Leiedal en de WIV. Hiertoe zal Leiedal een addendum aan de 

concessieovereenkomst afsluiten met de WIV of met haar rechtsopvolger, met als enig artikel:  

Artikel 4 van de concessieovereenkomst dd. 22 dec.2004 wordt als volgt gewijzigd:  

Partijen gaan onderling akkoord met de verlenging van de duur van de concessie tot 31 

maart 2024. 

 

2 Ondernemen en Ontwikkeling 

2.1 Evolis: gebruik terreinen voor evenement Kamping Kitsch Club 2018 

Samenvatting 

De organisatie ‘Kamping Kitsch Club bvba’ verzoekt Leiedal om de terreinen ‘reservatiegebied voor 

stedelijke ontwikkeling’ en ‘reservatiestrook aanpassing op- en afrittencomplex’ op Evolis te kunnen 

gebruiken op zaterdag 25 augustus voor de organisatie van een grootschalig evenement naar 

analogie van het event vorig jaar. 

 

Het College van de stad Kortrijk heeft op 19 februari 2018 principieel ingestemd met de organisatie 

van Kamping Kitsch op Evolis. 

 

De raad van bestuur beslist: 

akkoord te gaan om ‘Kamping Kitsch Club’ te laten plaatsvinden op de terreinen ‘reservatiegebied 

voor stedelijke ontwikkeling’ en ‘reservatiestrook aanpassing op- en afrittencomplex’ van Evolis 

volgens de randvoorwaarden opgenomen in de overeenkomst. 

 

2.2 Vervreemdingen 

2.2.1 Kortrijk/Harelbeke Evolis: splitsing  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de splitsing van nv C.,  en de overdracht van 

aan haar toebehorende onroerende goederen, gelegen in het bedrijventerrein "Evolis", aan nv A.     

 

De raad van bestuur beslist: 

 toelating te verlenen tot de voormelde splitsing en de voorwaarden daartoe vast te stellen.  

 het recht van voorkoop niet uit te oefenen. 

 

  



 

 4 

FME/edw  - a 05  - V2018-0309 website.docx  - 9 maart 2018  

2.2.3 Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: verkoop  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv L., van een aan haar 

toegehorend onroerend goed gelegen te Kuurne, in het bedrijventerrein “Kortrijk-Noord”, aan de 

bvba  T.   

 

De raad van bestuur beslist: 

 Toelating te verlenen tot de verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen.  

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen. 

 

3 E-Government 

3.1 Digitale Regio Kortrijk: opstarten aanbestedingsprocedure web ontwikkeling en 

perscentrum 

Samenvatting 

Voor de uitbouw van de Slimme Regio Kortrijk wil Leiedal de samenwerking met de 

leveranciersmarkt optimaal organiseren. Daarom willen we voor de aanbestedingsprocedure voor 

webontwikkeling gebruik maken van een raamovereenkomst. 

 

De wet op overheidsopdrachten laat toe een multilaterale raamovereenkomst af te sluiten. Er 

worden via een Europese procedure meerdere dienstverleners geselecteerd. Vervolgens kunnen 

gedurende de contractduur van de raamovereenkomst duidelijk afgelijnde opdrachten via een mini-

competitie aan de dienstverleners worden toegewezen. 

 

De raad van bestuur beslist:  

dat Leiedal de opdracht web ontwikkeling voor de Slimme Regio Kortrijk opstart volgens de 

procedure van een raamovereenkomst, onder voorbehoud van juridisch advies van Wim Rasschaert. 

 

3.2 Toetreding Leiedal tot de ICT-raamovereenkomst materieel en support stad Brugge 

Samenvatting 

Het ICT-raamcontract van de stad Kortrijk is afgelopen op 31/12/2017. Een aantal loten zijn nog 

niet opnieuw aanbesteed in de gunning die de stad Kortrijk in 2017 heeft doorgevoerd. De 

deelnemers aan het ICT-raamcontract van de stad Kortrijk werden aangeraden om tot einde oktober 

2018 in het ICT-raamcontract van de stad Brugge te stappen (opdrachtencentrale). Dat is ook het 

geval voor de intercommunale Leiedal. 

 

De raad van bestuur beslist: 

In te stemmen om toe te treden tot de ICT-opdrachtencentrale van de stad Brugge, zoals gegund in 

de Brugse gemeenteraad van 24 oktober 2013, met ingang van 1 januari 2018 en dit tot het 

verstrijken ervan op 30 oktober 2018. 
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D Varia  

 

1. Volgende vergadering: vrijdag 30 maart 2018 

 

2. Algemene vergadering Eurometropool op 16/03/2018 

 

3. Buitengewone Algemene Vergadering en Algemene Vergadering van de WIV op 28/03/2018 

 

 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

secretaris voorzitter 

 

 

 


