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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
Geen opmerkingen

2. Toelichting uittreding uit het bedrijvencentrum
Toelichting door de financieel directeur (Stefan Himpens)
Vraag Wouter Bouckaert: is er zicht op de toekomstplannen van Aventijn (= groep
Lefevere, de huidige en enige aandeelhouder van het bedrijvencentrum)?
Normaliter zal Aventijn de huidige activiteit verderzetten. Er is momenteel geen actieve
balie functie meer en personeelskosten zullen worden gereduceerd om situatie rendabel
te proberen maken. Aventijn heeft hierbij een materieel belang: hij is eigenaar van het
gebouw en de grond.
Stad Harelbeke zal 55% van het ingebracht kapitaal recupereren.

Vraag Thomas Guillemyn: tot hoelang mag Hise blijven?
Er is een contract tot 2026. Vroeger kreeg Hise een toelage (van Stad en OCMW) om de
huur te kunnen betalen. Nu wordt de toelage enkel voorzien door OCMW (is nu samen
met Stad) met een clausule in contract: indien door overmacht geen plaats meer is in het
bedrijvencentrum voor Hise dan moet de Stad een nieuwe plaats voorzien binnen
Harelbeke.
Vraag Filip Lainez: wat met Effekt?
Effekt heeft nog altijd 1,5 units en een aantal parkeerplaatsen.
Vraag Thomas Guillemyn: kunnen de aandelen aan iedereen worden verkocht?
In principe wel maar er staat in de statuten dat andere aandeelhouders geconsulteerd
moeten worden (krijgen eerste kans om te kopen). Alleen de groep Lefevere (via
aventijn bvba) was geïnteresseerd om de aandelen over te nemen. Alle aandeelhouders
hebben hun aandelen overgedragen tegen dezelfde voorwaarden als de stad. Hierdoor
werden ook de beste voorwaarden bedongen.

3. Uitleg over de verschillende toelagen door de stad gegeven
Toelichting door de financieel directeur (Stefan Himpens)
Vraag Thomas Guillemyn: is dit reeds goedgekeurd want dit is een kennisname?
Vroeger was er een lijst van nominatieve subsidies die als bijlage werd opgenomen in het
beleidsrapport (budget/budgetwijziging). Door de goedkeuring van het beleidsrapport
keurde de raad impliciet ook deze lijst met nominatieve subsidies goed.
Sinds de toepassing van de nieuwe regels (BBC2020) moet deze lijst via een aparte
beslissing voorgelegd worden aan de Raad. In de toekomst zal deze Raadsbeslissing
plaatsvinden op hetzelfde moment als de beslissingen mbt beleidsrapporten,
budgetwijzigingen …
Het begrip ‘kennisname’ wel in deze context niet zeggen dat het reeds goedgekeurd is.
Het is een juridisch begrip om aan te geven dat de raads een beslissing neemt in functie
van haar eigen bevoegdheden en werking. (is voor ons zelf) maar wil hier niet zeggen
dat dit reeds is beslist. In deze concrete beslissing kan de raad dus nog steeds beslissen
om al dan niet te wijzigen of niet goed te keuren.
Vraag Thomas Guillemyn: zijn de budgetten voor Fluvia, kerkfabrieken etc… opgenomen
in een reglement?
Nee, deze subsidies worden eigenlijk goedgekeurd samen met de goedkeuring van het
budget van de desbetreffende instantie (KF, fluvia, politiezone, …)
Een subsidiereglement is regelgeving van openbare orde. Iedereen die voldoet aan de
voorwaarden van het subsidiereglement kan aanspraak maken op de subsidie.
Een nominatieve subsidies wordt toegekend aan een specifieke persoon/organisatie voor
een welbepaald doel. Met de goedkeuring van deze lijst geeft de gemeenteraad de
toestemming om een toelage uit te betalen aan die organisatie overeenkomstig het
vermelde doel. Dit betekent dus niet dat de opgenomen subsidies op deze lijst per
definitie uitbetaald worden. Indien de begunstigde niet kan aantonen dat het doel werd
gerealiseerd wordt de subiside niet uitbetaald en is het budget ongebruikt. Eventueel kan
het niet gebruikte budget dan verschoven worden zodat het een andere bestemming
krijgt.

Vraag Patrick Claerhout: wat met de toelage voor E3? Staat nu op 200.000 EUR, is dit
goedgekeurd in deze lijst?
Ja, de gemeenteraad keurt de subsidie hiermee goed maar de uitbetaling zal uiteraard
moeten gebeuren in overeenstemming met de lopende overeenkomst. Deze zal hiervoor
misschien gewijzigd moeten worden.
Vraag Lise-Marie Platteau: wat is de subsidie “Koeksken”?
Een hele tijd geleden hebben we aan de vzw Natuurpunt enkele gronden in beheer
gegeven, o.a. de site ‘koeksken’ in Bavikhove. De stad verleent een jaarlijkse toelage
voor de financiering van de beheerskosten maar dit jaar moesten er uitgebreide
beheerswerken gebeuren op de site. Deze subsidie is éénmalig, specifiek voor dit
beheerswerk.

4. Varia: korte feedback mbt “Stadhuis op afspraak”
Toelichting door de algemeen directeur (Carlo Daelman)
Eerste reacties zijn positief (zowel van burgers als medewerkers).
De zitting wordt afgesloten.
De verslaggever
Filip Hellyn

