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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
-

Geen opmerkingen

2. LEIEDAL, toelichting bij het verslag van de activiteiten en
jaarrekening 2019
Toelichting door Inge Bossuyt

-

Dominique Windels: Wat is de stand van zaken mbt “Contrei” in de huidige situatie van de
corona crisis? Normaal ging het evenement van start gaan op 9 juni (grote festiviteiten).
Er werd nu beslist dat de start van Contrei op 9 juli zal plaatsvinden. Alle kunstwerken zijn
in open lucht. Er zijn 3 fietsroutes met een systeem van deelfietsen. Hier en daar is een

-

kunstenaar al met de opzet van zijn werk bezig. Dit evenement (tentoonstelling)
loopt door tem 26/10. Toerisme Leiestreek gaat dit promoten (is een activiteit die
mogelijk zou moeten zijn in Corona tijden). Aanvulling Burgemeester: Leiedal
heeft hiervoor niet de voorziene subsidie gekregen en er is de vraag van Leiedal
aan alle gemeenten om 1/3 van hun subsidie (verkregen van de provincie)
hiervoor te reserveren.
Dominique Windels: moeten we dan eigen subsidies voor toerisme gaan
aanwenden voor Contrei? Burgemeester: het komt hier op neer. Er volgt een
alemene vergadering van burgemeesters om hiervoor een gemeenschappelijk
standpunt in te nemen.

-

Wouter Bouckaert: Hoe zit het met de Isocab site in Bavikhove ?

-

Er is één loods verhuurd om houtpallets te stapelen (open loods). Voor de rest is
er geen beweging in dit dossier. Aanvulling David Vandekerckhove: men is bezig
met de opmaak van het RUP, dit komt nog op de raadscommissie
grondgebiedzaken.
Patrick Claerhout: Wat met de site Corex (Bomarbre)? David Vandekerckhove: de
eigenaar heeft andere plannen die niet in lijn liggen met deze van de stad. Corex
werd reeds aangehaald in een schepencollege maar dit had te maken met de
zoektocht naar een nieuw cultureel centrum en Corex zou één van de pistes
kunnen zijn.

-

-

Kathleen Duchi: Vraag mbt de jaarrekening: er was een serieuze terugname van
voorzieningen en subsidies. Wat houdt dit precies in? Dit was een éénmalige boeking en
heeft te maken met de wijziging van rechtspersoon. Dit is puur boekhoudkundig.
Dominique Windels: Vraag mbt de jaarrekening: wat zijn de voorraadwijzigingen?
Dit zijn hoofdzakelijk de gronden die ze bezitten.

3. FLUVIUS WEST, toelichting bij het verslag van de
activiteiten en jaarrekening 2019
Toelichting door Francis Pattyn
Kathleen Duchi: Waarvoor staat VEA? Vlaams Energieagentschap.
Patrick Claerhout: Worden er nog nieuwe diensten aangeboden door Fluvius waar wij
kunnen op ingaan en hoe zit het met gratis publieke wifi voor het stadscentrum in
Harelbeke? Het aanbieden van publieke wifi is geen kerntaak meer voor Fluvius.
Aanvulling Carlo Daelman: er is wifi voorzien op de markt en dit wordt gefinancierd door
een subsidie.
Patrick: Vraag mbt de kostprijs van het warmtenet. Er werd vroeger steeds gesteld dat
de kostprijs voor de aansluiting op het warmtenet niet hoger mocht liggen dan deze van
een aardgasinstallatie. Blijkbaar zijn er nu ontwikkelaars (bouwpromotoren) die als
kostprijs niet de installatieprijs vragen van aardgas maar een bedrag dat een aantal keer
hoger is (zijn daar blijkbaar vrij in). Francis vraagt na.
Kathleen Duchi: Zal het overlaten van het Fluvius net iets opbrengen? Het is het beheer
dat we overlaten, Fluvius blijft eigenaar van het net. Er is dus geen specifieke
vergoeding.
Dominique: Heeft het overdragen van het rioolbeheer nu voldoende positieve gevolgen
voor Harelbeke? Bestaat er ook een timing voor de ontdubbeling van het rioleringsstelsel
in Harelbeke? Het is al een tiental jaar dat we riolen hebben overgelaten. Dit heeft een

positief effect gehad. Aanvulling Rita Beyaert: dit was een winsituatie (grote
investeringen kunnen doen die we anders niet hadden kunnen doen). Wat is de timing
ontdubbeling? Waarschijnlijk werd de deadline nu op 2030 gezet door Europa.

4. TMVS, toelichting bij het verslag van de activiteiten en
jaarrekening 2019
Toelichting door Kathleen Duchi
Patrick Claerhout: zijn we nog van plan om bijkomende diensten op te nemen? Naira houdt
dit in het oog maar er is niet direct extra dienstverlening voorzien in de toekomst.

5. Tussenstand coronacrisis financiële impact
Toelichting door Stefan Himpens
Wout Patyn: Wordt de aangerekende huur voor bv cafetaria’s kwijtgescholden? Kathleen
Duchi: ja.
Wouter Bouckaert: Worden er door de onvoorziene omstandigheden (juridische)
claims/meerwerken/vergoedingen/ extra lasten/... verwacht ? Carlo Daelman: We
verwachten één claim van Harelbeke Zuid. Nog niet duidelijk hoeveel dit precies zal zijn.
Wout Patyn: Is er nog geen berekening van de waarschijnlijke minder opbrengst van de
personenbelasting? Stefan Himpens: Dit zal pas zichtbaar zijn in 2021,2022 en 2023. Op
vandaag is dit heel moeilijk te bepalen (hangt af van het aantal faillissementen etc… en
hoelang de situatie nog duurt).

6. Uitwerking organisatiebeheersing, organisatie
uitgavenprocedure
Toelichting door Stefan Himpens
Wouter Bouckaert: Ligt de grens voor bestelbonnen ook op 30.000 EUR? Bestelbonnen
zullen lager zijn dan 30.000 EUR maar er is nog geen specifiek bedrag. Dit moeten we nog
zelf kiezen. Kan een "gesplitste" bestelling in deze worden uitgesloten met de voorgestelde
werkwijze? Gesplitste bestellingen zijn niet mogelijk.

7. Varia
Patrick Claerhout: Het luik “Ondernemen” werd verplaatst naar de raadscommissie
grondsgebiedzaken maar staat wel nog in de titel van deze raadscommissie. Rita Beyaert:
we vragen best op de volgende Gemeenteraad om de wijziging van de titel door te voeren.
De zitting wordt afgesloten.
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