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Een stad die verjongt en vergroent | We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. | Sensibiliseren 
over klimaatstad.
Een stad die verenigt en verbindt | Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen 
consumenten. | Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals 
groepsaankopen.
Een stad die onderneemt en deelt | Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad. | *

Besluit
Punt 1
Akkoord te gaan om de inspiratiedag slim en duurzaam leven te organiseren. Vanuit de Stad Kortrijk 
wordt dit initiatief getrokken vanuit consumentenzaken, team welzijn, in samenwerking met 
Klimaatstad Kortrijk en team BMW.

 

Punt 2
Goedkeuren van het gratis gebruik van zaal Départ (binnen contingent) ikv de inspiratiebeurs.
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer 
Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de 
heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw An Vandersteene, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Deze campagne wordt opgezet met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, 
gelet op het wettelijk stemrecht voor Kortrijkzanen die niet de Belgische nationaliteit hebben. In 2012 
werd reeds door het college van burgemeester en schepenen beslist tot het informeren van deze 
groep inwoners voor de gemeenteraadsverkiezingen. (zie cbs-nota in bijlage).

Argumentatie
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben niet-Belgische burgers, zowel van de 
Europese Unie als van daarbuiten, stemrecht. Om  het kiesrecht te kunnen uitoefenen moeten niet-
Belgen evenwel aan een aantal voorwaarden voldoen en enkele formaliteiten vervullen. Zij moeten 
aan het gemeentebestuur uitdrukkelijk vragen om te worden ingeschreven op de kiezerslijst. Dit moet 
voor 1 augustus 2018 gebeuren. Niet-Europese kiezers moeten ook minstens vijf jaar wettelijk en 
ononderbroken hun verblijfplaats in België hebben. Mensen die zich op de lijst laten inschrijven, zijn 
vanaf dan gebonden aan de kiesplicht.
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Daarnaast willen we ook de interesse bij niet-Belgen om politiek te participeren verhogen.

De cijfers van burgerzaken tonen aan dat er in Kortrijk 4500 gerechtigde niet-Belgische EU en niet EU-
kiezers gerechtigd zij om te mogen gaan stemmen, waaronder 1820 EU-burgers en 2680 niet EU-
burgers. We nodigen deze 4500 personen uit om zich voor 31/07 te registreren op de kiezerslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en 2012 schreven respectievelijk 93 en 255 burgers 
zich in op de kiezerslijst. In een werkgroep (bestaande uit Orbit, FMDO, FZOVL, Opendeur en de stad) 
werd besproken hoe in 2018 meer kiesgerechtigde EU- en niet EU-burgers gebruik kunnen maken van 
hun kiesrecht.
De Raad Intercultureel Samenleven (RIS) is geen partner in dit project maar ze ondersteunt de 
campagne wel.

In 2012 werd een brief vanuit de stad verstuurd naar alle mensen die kiesgerechtigd zijn, begeleid 
van een brochure van vlaanderenkiest.be die werd aangeboden vanuit de Vlaamse administratie. In 
2018 stellen we voor een neutrale brief te versturen, ondertekend door de waarnemend 
stadssecretaris.

Via een persoonlijke brief nodigen we de kiesgerechtigden ook uit voor een infomoment op maandag 
14/05 om 18u30 voor een infomoment over het belang om te gaan stemmen en de manier waarop je 
je kan registreren;

- de registratieformulieren zullen vanaf dan te verkrijgen zijn in het stadhuis, aan de balie van de 
wijkcentra en kunnen ook digitaal verkregen worden.

- eens geregistreerd na 01/08  kunnen alle geïnteresseerden op 22/09 om 14u30 terecht in het 
Dakcafé om effectief eens te gaan oefenen met een stemcomputer. 

- de geregistreerden worden ook zoveel mogelijk toegeleid naar lokaal geplande politieke debatten om 
hen de nodige kennis te laten opdoen van de verschillende partijprogramm's

De grootste groepen van stemgerechtigden die in aanmerking komen voor de verkiezingen 2018 zijn 
* uit de EU: Fransen, Nederlanders, Polen, Roemenen, Spanjaarden
* niet-EU: Afghanen, Armeniërs, Marokkanen, Somaliërs, Syriërs en personen uit de voormalige 
Russische federatie

Alle info wordt ook in de stadskrant van april vermeld.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, 
openheid en respect tussen mensen.

Besluit
Punt 1
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het project goedkeuren:

- een infomoment op maandag 14/05 om 18u30 in de Zonnewijzer over het kiesrecht

- een kennismakingsmoment met de stemcomputer te laten doorgaan op zaterdag 22/09 om 14u30 in 
het Dakcafé

- de uitnodiging uit de stad te laten vertrekken voor een totaal van 4500 geadresseerden

Bijlagen

16 april 2018 16:49 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van

de algemeen directeur de voorzitter


