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1. Opvolging vorig verslag
Geen opmerkingen
2. retributiereglement
Zie reglement in bijlage
Toelichting door Pieter Lattré
Wat met arte del sueno?
Er wordt een aparte regeling afgesproken met Arte del Sueno gezien de kostprijs voor hen
onbetaalbaar zou worden.
Welke zijn de uitzonderingen?
Arte del sueno
De scholen ikv flankerend onderwijs
De huurprijs zal toch meestal duurder zijn?
Zaal zal bijv. ’s middags klaar gezet worden ipv ’s morgens of de dag voordien zodat dit de
prijs drukt.
Toch niet evident voor grotere evenementen.
Er kan/zal efficiënter gehuurd worden. Zodat de kostprijs niet echt duurder wordt.
Harelbeke is tov van andere gemeenten niet duur en niet goedkoop, Harelbeke situeert zich
als gemiddeld voor de kostprijs voor de zalen.
Er zal geëvalueerd worden. Is er meer verhuring? Zijn er geen exuberante hoge prijzen die
aan gerekend worden?
Verhoging van de prijs voor de lessenreeksen?
Ook de lessenreeksen bij sport (vanaf september 2020) en de prijzen voor de sport- en
jeugdkampen gaan omhoog. Een sportkamp zal qua prijs wel gelijkgesteld worden met deze

van jeugd wat op vandaag niet het geval was.
Zal de stijging van de verhuur gevolgen hebben voor het personeel?
Meer aparte verhuringen zullen ook extra poets vragen.
Kan er een overzicht beschikbaar zijn van de verhuurprijzen per zaal in het
evenementenloket?
Er zal een link voorzien worden.

Vanaf wanneer gaan de nieuwe prijzen in voege?
Nieuwe prijs geldt vanaf 01.01.2020, voor alles wat geboekt wordt voor 1.1.2020 blijft de
oude prijs gelden.
Vroeger was er een overzichtslijst beschikbaar op de website van private zalen. Kan deze
opnieuw online komen?
Wordt nagevraagd
Hoe gebeurt de communicatie naar de verenigingen?
Er verschijnt een kort tekstje in het H-blad van Januari dat het retributiereglement gewijzigd
wordt. Van zodra goedgekeurd in de gemeenteraad zullen de verenigingen info krijgen via de
verschillende nieuwbrieven. Vanuit de cultuurraad werd ook voorgesteld om een info-avond
te organiseren. Dit zal georganiseerd worden op maandag 03/02.
Klaar zetten tafels en stoelen wordt stop gezet. Wat met technische bijstand/ ondersteuning?
Ondersteuning van de techniekers blijft voor wat betreft het opstellen van een podium,
lichten enz.
Boeking kan slechts één jaar op voorhand?
Er wordt gepoogd om die termijn iets te verlengen.
Moet afgestemd worden op programma van de stad..
De programmatie ligt normaal al een jaar op voorhand, soms blokkering van zaal owv artiest
die nog geen antwoord van betrokkene.
De prijzen van jeugd- en sportkampen verhogen. Kunnen we nog steeds een goede kwaliteit
blijven bieden gezien er overal een tekort is aan animatoren?
Dankzij de goede opvolging van de animatoren door de jeugddienst en het belang dat ze
hechten aan een kwaliteitsvolle vakantiewerking, zorgt er tevens voor dat animatoren graag
in Harelbeke aan de slag gaan. We hebben op dat vlak geen tekort. Een pluim voor de
jeugddienst.
Binnen de sportdienst wordt samen gewerkt met sportwerk Vlaanderen. Vanaf 2020 gaan de
prijzen een stuk omhoog. Door een goede en efficiënte planning van de ingehuurde lesgevers
(oa. beperken verplaatsingskosten) proberen we kosten te drukken.

3. VT 2030
Toelichting door Pieter Lattré - PPT in bijlage
4. Eerstelijnszone Kortrijk-Harelbeke en Kuurne: aanduiden van leden van zorgraad (RvB) en
Toelichting door Micheline Decuypere (PPT in bijlage)
Er wordt opgemerkt dat dit deels overlap geeft met de rol en opdracht van W13.
Dit is deels zo maar de Vlaamse overheid legt op om eerstelijnszones te maken, om samen te
werken. Onze regio staat een stuk verder dan veel andere regio’s n Vlaanderen op vlak van
samenwerking en afstemming.
Vlaanderen zal de ELZ aanwenden voor bijv. projectdossiers.
Er is en blijft een samenwerking en afstemming tussen de drie eerstelijnszones van de regio
en W13.

5. Samenwerkingsovereenkomst VZW Hise en Huis van Welzijn
Toelichting door Micheline Decuypere (PPT in bijlage)
6. Samenwerkingsovereenkomst VZW Effect en Huis van Welzijn
Toelichting door Micheline Decuypere (PPT in bijlage)
7. Opstart zitdag juridische eerstelijnsbijstand in samenwerking met VZW Schuldbemiddeling
Toelichting door Micheline Decuypere (PPT in bijlage)
Er is ook aanbod van de balie voor juridische eerstelijnsbijstand, bestop elkaar afstemmen.
Gaat niet door in Harelbeke, wel in Kortrijk. Minder toegankelijk voor meer kwetsbaren.

8. Varia

