Verslag raadscommissie M&P, Financiën, communicatie en
intergemeentelijke samenwerking van 15 oktober 2019
Aanwezigheden
Aanwezig met stemrecht: Wouter Bouckaert, Patrick Claerhout ,Nancy Debeerst, Thomas
Guillemyn, Filip Lainez, Rosanne Mestdagh, Gwenny Meyfroid, Koen Opsomer, Heidi Sohier,
Willy Vandemeulebroucke
Aanwezig zonder stemrecht: Kathleen Duchi, Alain Top, David Vandekerckhove
Verontschuldigd: Inge Bossuyt, Lynn Callewaert, Lise-Marie Platteau, Brecht Vandeburie
Agenda:
1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
o Geen opmerkingen.
2. MJP fluvia 2020-2025: Frank Martens komt langs om het meerjarenplan toe te
lichten
o Kathleen Duchi: geldt de 10% nominale waarde huurcompensatie ook voor
Harelbeke? Antwoord:
▪ Inderdaad ook geldig voor Harelbeke. Waarde werd bepaald door
expert (aangesteld door Leiedal)
▪ Waarom 10%: Er werd een compromis gemaakt: indien meer dan
zou dit toch moeten worden doorgerekend via de dotatie van de
gemeente.
o Wouter Bouckaert:
▪ Wordt de inkanteling van andere kazernes (niet voorzien in deze
legislatuur) dan in de volgende legislatuur voorzien?
Antwoord:
• Is nog afhankelijk van wat er dan wordt beslist en hoeveel
dotatie er wordt voorzien in de nieuwe legislatuur. Er kunnen
bv ook huidige kazernes worden gerestaureerd.
• Momenteel ligt de dotatie van 3 mio/jaar vast voor deze
legislatuur (inkanteling kazernering). Dit is in principe
voldoende voor de projecten die er in deze legislatuur zullen
zijn (natuurlijk steeds een raming).
o Patrick:
▪ We moeten jaarlijks een aanzienlijk bedrag voorzien maar de
realisatie van een nieuwe kazerne voor Harelbeke zal maar binnen x
aantal jaar zijn.
Antwoord:
• Als Fluvia kijken we niet alleen naar Harelbeke maar naar de
ganse zone. Het gaat nu over een gespreide betaling voor
iets wat later gebouwd zal worden en op dat moment is de
investering dan minder groot. In de volgende 6 jaar zullen er
wel al studies worden gedaan mbt de situatie van Harelbeke.
▪ Exploitatiekost periode 20-25: kosten voor 5 minuten regeling. We
willen naar 2 min evolueren, zit kost daarin vervat?
Antwoord: Ja.
o Wouter:
▪ 3 mio/jaar per ligt vast. Voor andere investeringen liggen nog geen
investeringen vast na 2021?
Antwoord: Er is een plan dat nog later moet worden bekeken. Gaat
vooral over investeringen in voertuigen. Investeringscapaciteit in
voertuigen zal wel minder zijn de komende jaren door investeringen

in kazernes. Er is een grote onbekende: wat zal de federale toelage
zijn van binnenlandse zaken en volksgezondheid? We hebben nog
geen zicht voor de komende 5 jaar. Nu zitten ze vervat in de
raming zoals ze in 2019 waren met enkel toepassing van een
jaarlijkse index.
o Thomas:
▪ Vraag mbt permanente 2 min regeling. Komt die er?
Antwoord: Onze bedoeling is om dit te organiseren. Er is hiervoor
geld voorzien de komende 5 jaar. Wel terug afhankelijk van
bepaalde externe factoren, bv samenwerking ziekenhuis Waregem
(gaat er nog spoed zijn daar?) etc…
o Kathleen:
▪ Wat is verschil tussen basis en federale dotatie?
Antwoord:
• Basisdotatie => voor algemene werking
• Ferderaal => volgens aantal criteria: vooral bepaald op basis
van het aantal beroeps en aantal vrijwilligers in 2013/14. Is
nogal nadeling voor Harelbeke want veel vrijwilligers hier.
o Thomas:
▪ Heeft verplaatsen van kazernes grote impact op vrijwilligers?
Antwoord:
• Studies werden gedaan. Er is wel een grote
aantrekkingskracht op vrijwilligers door het bouwen van
nieuwe kazernes (en publiciteit rond de werking van de
brandweer).
o Thomas:
▪ Sommige kazernes werden al gekocht door Fluvia en andere niet?
Is dat niet nadelig voor diegene die nog niet werden overgekocht?
• Antwoord: Is terug het collectieve verhaal dat telt. Sommige
besturen betalen dan iets op voorhand.
o Patrick:
Wat indien er in Harelbeke een kazerne moet worden gebouwd?
• Grond is van Harelbeke. Gebouw en infrastructuur is van
Fluvia. Alles wat openbaar domein is rond de kazerne en dat
in project vervat zit moet door het lokaal bestuur worden
aangepakt. Bv wegenis rond de kazerne.
3. Kerkfabrieken
o Korte inleiding: wat zijn kerkfabrieken en hoe loopt de relatie met de
gemeente
▪ Willy: kan het niet zijn dat er in het verleden gemeentelijke toelage
werd gebruikt om toch herstellingen te doen aan het privé
patrimonium?
• Antwoord: is op vandaag niet meer mogelijk. Opbrengsten
die ze hebben in hun privaat patrimonium kunnen ze maar
enkel aanwenden voor het publiek patrimonium. In feite
kunnen ze dus niet meer opnieuw investeren in privé
patrimonium met deze opbrengsten. Er is wel een regel
waarbij 1/3 van hun beleggingen mag worden aangewend
voor hun privé patrimonium. De opbrengst van verkoop van
patrimonium mag wel worden aangewend voor privé
patrimonium (= opbrengst uit investering). Dit in
tegenstelling tot de opbrengst uit huur wat in het
exploitatiebudget zit.
▪ Rosanne: wie betaalt de Beiaardier?
• Antwoord: Stad, staat los van Kerkfabriek
▪ Thomas: kan je de toelage afschaffen?

Antwoord: kan niet maar we kunnen wegen via de
afsprakennota. We moeten samen tot een redelijk akkoord
komen. Werd de laatste jaren al scherper gezet en in
evenwicht gebracht. Eventuele overschotten behoren terug
tot de publieke middelen.
o

4. Derde
o
o

o

Afsprakennota kerkfabrieken: wat hebben we in grote lijnen afgesproken
en wat zal verwerkt worden in de MJP’s van de kerkfabrieken
▪ Koen: als er geen activiteit meer is op een parochie kan de parochie
dan worden ontbonden.
Antwoord: bisdom kan beslissen om te fuseren maar er zal nooit
een blinde vlek zijn binnen de katholieke kaart.
• Filip: wordt er niet nagedacht over herbestemming?
Antwoord: er zijn een aantal studies die al werden uitgevoerd bv
Bavikhove/Huste. Is eerder een nevenbestemming (gedeeld
gebruik) ipv herbestemming.
kwartaalrapport voor 2019
Uitgaven Esco (warmtenet). Is veel meer dan enkel het warmtenet
voorzien, hierin ook het energiezuiniger maken van de gebouwen.
Patrick: Harelbeke Zuid kost netto 400 k EUR maar was toch bedoeling om
nulkost te hebben.
Antwoord: zijn vooral de erelonen die hier een kost vormen. Er zal wel nog
een extra kost komen voor de verwerving van een stukje land van Lano.
Filip: kunnen deze cijfers (in deze presentatie) niet worden opgesplitst per
dienst of grote blokken. Bv kost van academies, kost van Spoor etc…
Antwoord: het is inderdaad de bedoeling om in de toekomst de
rapportering meer uit te werken (in kader van bbc 2020) maar we hebben
heel veel beleidsitems. Voor bepaalde beleidsitems is het al iets
makkelijker (bv onderwijs), andere zitten meer verweven met elkaar.

5. Varia
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