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DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

2 Gratis grondafstand op Evolis door de intercommunale Leiedal aan de stad 

Harelbeke ter inlijving in het openbaar domein. Goedkeuren akte onder voorbehoud 

door de Afdeling Vastgoedtransacties verleden. 

3 Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74. Goedkeuren procedure en 

verkoopsvoorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties.  

4 Aankoop grond langs de Marktstraat/N43 jegens het Agentschap Wegen en 

Verkeer. Goedkeuren ontwerpakte Afdeling Vastgoedtransacties. 

5 Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 1 : Herstel asfaltwegen. Goedkeuren bestek, 

raming (106.594,34 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

6 Ombouwen Eilandschool tot academie (Stedelijke Academie voor Beeldende 

Vorming).  Goedkeuren bestek, raming (1.144.838,73 euro + 6 % btw) en 

gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 Motie betreffende de lastenverlaging voor lokale besturen. 

8 Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad. 

Kennisname. 



9 Vervanging vertegenwoordiging in de algemene vergadering van het Plaatselijk 

Werkgelegenheidsagentschap Harelbeke (PWA) vzw. 

10 Addendum beheersovereenkomst stad/OCMW in het kader van de tijdelijke 

aanstelling van de financieel beheerder van het OCMW als waarnemend financieel 

beheerder bij de stad. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

11 Delegatie visum waarnemend financieel beheerder. 

12 Wijziging beslissing gemeenteraad van 13.07.2009. Optrekken bedrag vrijstelling 

visum financieel beheerder. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Bij de gemeenteraadsbeslissing van 10 mei 2010 werd beslist tot participatie in de 

Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. Later werd de naam 

van deze vereniging omgevormd tot IGS Woonwijs.  

Op 14 juli 2014 werden voor de periode oktober 2014 – september 2017 subsidies 

toegekend door de Vlaamse Overheid. Deze subsidies werden toegekend op basis van 

een subsidiedossier, waarin de acties en doelstellingen voor bovenvermelde periode 

werden opgenomen. Jaarlijks moet de uitvoering van deze acties aangetoond worden in 

de vorm van een jaarverslag, aangevuld met een financieel verslag. 

 

De overeenkomst met statutaire draagkracht bepaalt het volgende: 

“ De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de 

andere deelnemers. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting 

van het werkjaar … 

… Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking 

gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraden ter 

goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven 

de vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de 

raad. 

Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de 

andere deelnemers, ter bespreking. 

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de 

bespreking van het jaarverslag.” 

 



Aan de gemeenteraad wordt thans het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 4 

(1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015) voorgelegd. 

 

Uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald. Naast de 

verderzetting van de dagelijkse werking (woonloket, continuering woonoverleg en 

overleg met OCMW, opvolging woningkwaliteit, premieboekjes, immolijst, opvolging 

leegstand…), werden tijdens werkingsjaar 4 ook acties rond wonen uitgevoerd, zoals 

opgenomen in de strategische meerjarenplanning. Het gemeentelijke reglement voor de 

‘Doe het nu duurzaam’-premie werd geëvalueerd. De herziening van het reglement 

inzake heffing op onbebouwde percelen werd opgestart en er werd een actieprogramma 

goedgekeurd betreffende de onbebouwde percelen van de (semi-)publieke 

rechtspersonen. 

De procedure voor woningkwaliteitsonderzoeken werd geëvalueerd en bijgestuurd in 

samenwerking met Wonen-Vlaanderen. Het afsprakenkader met SVK De Poort werd 

geëvalueerd en uitgebreid en er werd (samen met het OCMW) een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SVK De Poort voor het uitbreiden van hun 

patrimonium. De eerste stappen werden gezet voor de opmaak van een strategie tegen 

overbewoning en domiciliefraude. 

De woonloketten werden intergemeentelijk geëvalueerd en op elkaar afgestemd. 

Woonwijs werkte samen met de duurzaamheidsambtenaar en nam deel aan 3 regionale 

groepsaankopen.  

De opmaak van een nieuwe databank voor de opvolging van leegstand werd opgestart 

(implementatie wordt voorzien in werkingsjaar 5) en de eerste voorbereidingen voor de 

woonbeurs (die doorgaat op 15 maart 2016) werden getroffen. 

Binnen het regioproject ‘Warmer wonen’, dat door Woonwijs wordt opgevolgd, werd 

verder gezocht naar subsidies voor het opstarten van renovatiebegeleiding via een 

regionale ploeg van renovatiebegeleiders. Ondertussen werd het ‘Kortrijks 

renovatieteam’ ingezet om een beperkt aantal renovatiebegeleidingen in Harelbeke op te 

starten. Binnen het project RenBEN werden verder woningen gezocht voor gefaseerde 

renovatie tot bijna-energieneutrale woningen. De renovaties zelf starten pas in 

werkingsjaar 5. 

Wat betreft het financieel verslag voor werkingsjaar 4, bedroeg de totale uitgave 229.606 

euro. De subsidie bedraagt 60% van de totale personeelskosten, met name 131.039 

euro. De gemeenten van Woonwijs brachten 61.824 euro in onder de vorm van 

personeel, waarmee het saldo voor de 4 gemeenten bijgevolg 36.743 euro bedraagt. De 

stad Harelbeke staat in voor 17.639 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens). 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening werden besproken op het beheerscomité van 30 

november 2015 en de raadscommissie financiën, management, personeel, communicatie 

en intercommunales op 17 december 2015. 

 

Zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst gebeurt de jaarlijkse 

evaluatie door de gemeenteraad ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag. 

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad, wordt de jaarrekening opgestuurd naar de 

subsidiërende overheden. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en 

latere wijzigingen,  

- Vlaams reglement betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke 

samenwerkingsinitiatieven ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Artikel 1:  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 4 worden goedgekeurd. 

 

Artikel 2:  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 4 worden ter goedkeuring 

overgemaakt aan de subsidiërende overheden. 

 

Artikel 3: 

 

De werking van Woonwijs wordt positief geëvalueerd. 

 

2. Gratis grondafstand op Evolis door de intercommunale Leiedal aan de stad 

Harelbeke ter inlijving in het openbaar domein. Goedkeuren akte onder 

voorbehoud door de Afdeling Vastgoedtransacties verleden. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In zitting van 12 september 2005 keurde de gemeenteraad een 

samenwerkingsovereenkomst goed tussen de intercommunale Leiedal en de stad 

Harelbeke voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Evolis (vroeger Deltapark 

genaamd nabij de grens Stasegem-Zwevegem-Kortrijk). In dit contract werden de 

uitvoerings- en betalingsmodaliteiten bepaald ter realisatie van dit bedrijventerrein, o.a. 

wat betreft de weg- en rioleringswerken en andere uitrustingswerken. 

 

Ondertussen is dit park operationeel en kan er bij akte worden overgegaan tot de ‘gratis 

grondafstand’ ter inlijving in het openbaar stadsdomein door de intercommunale Leiedal 

aan de stad Harelbeke van volgende zones (2de afdeling, sectie C) : 

- Zone 2 (groene kleur) volgens het opmetingsplan, met een oppervlakte van 97a 

13 ca, zijnde de actuele kadastrale nummers 648 C, 649 A, 655C; 

- Zone 4 (blauwe kleur) volgens het opmetingsplan, met een oppervlakte van 16a 

04 ca, zijnde de actuele kadastrale nummers 649a en 645; 

- Zone 7 (violet kleur) volgens het opmetingsplan, met een oppervlakte van 54a 

33ca, zijnde de actuele kadastrale nummers 655 C, 614 B, 615 A en 648 C. 

Voormelde over te nemen wegenis, fietspadzone en groene zone zijn aangeduid op het 

plan van 2 januari 2014 van het landmeterskantoor BVBA Callens & Vandermeersch uit 

Kortrijk en beslaan een totale oppervlakte van 16.750m².  

 

Er zijn geen middelen voorzien voor deze overdracht op het investeringsbudget 2015 

aangezien de overdracht ‘zonder beding van prijs’ gebeurt. 

 

Uit de door Leiedal voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie de bodemattesten 

werden afgeleverd door OVAM op 5 juni 2014, 6 juni 2014 en 19 mei 2015 die volgende 

formules vermelden :“OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met 

betrekking tot de bodemkwaliteit”. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie bij het 



departement grondgebiedszaken dat het hier geen verontreinigde gronden betreft.  

Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan voormelde OVAM-attesten. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de akte “gratis grondafstand” opgemaakt én verleden op 18 

november 2015 door Commissaris Vanheuverzwijn van de Afdeling Vastgoedtransacties 

voorgelegd. Aangezien de akte verleden werd ‘onder voorbehoud van goedkeuring door 

de gemeenteraad’ , komt de gemeenteraad toe alle voorwaarden van deze akte goed te 

keuren zodat voormeld voorbehoud uit de akte, komt te vervallen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een daad van beschikking met betrekking tot 

een onroerend goed betreft (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet, in het bijzonder en zonder er zicht daartoe te willen 

beperken artikel . 43 par. 2, 12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend om volgende onroerende goederen, voorwerp van de akte 

‘Gratis Grondafstand’, zoals voorgelegd door de Afdeling vastgoedtransacties en verleden 

op 18 november 2015 door commissaris Vanheuverzwijn van deze afdeling, kosteloos en 

ten openbare nutte te verwerven 

- Zone 2 (groene kleur) volgens het opmetingsplan, met een oppervlakte van 97a 

13 ca, zijnde de actuele kadastrale nummers 648 C, 649 A, 655C; 

- Zone 4 (blauwe kleur) volgens het opmetingsplan, met een oppervlakte van 16a 

04 ca, zijnde de actuele kadastrale nummers 649a en 645; 

- Zone 7 (violet kleur) volgens het opmetingsplan, met een oppervlakte van 54a 

33ca, zijnde de actuele kadastrale nummers 655 C, 614 B, 615 A en 648 C. 

Deze zones hebben een totale oppervlakte van 16.750m² en zijn aangeduid op het plan 

van 2 januari 2014 van het landmeterskantoor BVBA Callens & Vandermeersch uit 

Kortrijk. 

 

Artikel 2:  

 

Door de goedkeuring van de voorliggende verwerving vervalt het voorbehoud inzake de 

gemeentelijke goedkeuring zoals opgenomen in de akte, verleden op 18 november 2015 

door Afdeling vastgoedtransacties. 

 

Artikel 3:  

 

Er is geen budget voor de kosteloze overdrachten voorzien op het investeringsbudget 

2015, aangezien deze overdracht ‘ zonder beding van prijs’ gebeurt. 

 

Artikel 4:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 



3. Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74. Goedkeuren procedure en 

verkoopsvoorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling 

Vastgoedtransacties.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Huidig dossier betreft de verkoop van het stadsgebouw/-perceel in de Marktstraat 74 mét 

achterliggende grond langs de Tweebruggenstraat.  

Sinds de aankoop door de stad in februari 2001 huisvestte dit vroeger bankgebouw 

(kadastrale oppervlakte = 1685m²) de stedelijke welzijnsdienst, facilitaire, WOL en 

andere administratieve diensten. De achterliggende grond/parking die aansluit op de 

Tweebruggenstraat situeert zich tussen de ex-snooker-zaal (Tweebruggenstraat 17) en 

de parking en tuin van de apotheek (voorzijde = Marktstraat 72). 

Reeds tijdens een globale stadspatrimoniumbespreking (samen met het OCMW) in juni 

2012 nam het college de principiële beslissing om dit stadspand op termijn te 

vervreemden. De stad gaf op 1 oktober 2012 de schriftelijke opdracht aan het toenmalig 

aankoopcomité van Kortrijk (thans Vastgoedtransacties) om het vervreemdingsdossier op 

het starten.  Bovendien zijn er op de stedelijke meerjarenplanning 800.000 euro aan 

inkomsten hiervoor ingeschreven. 

 

Wegens enkele aanverwante dossiers (met name : het RUP Tweebruggenstraat van  

04.10.2012, de opmaak ‘Verdichtingsstudie Tweebruggenstraat’ van november 2013 

door studiebureau Palmbout Urban Landscapes en de opeenvolgende verhuisoperaties die 

worden afgerond met de verhuis in begin 2016 van Kind & Preventie) komt het globale 

pand op korte termijn vrij. Ondertussen sloot het college – op verzoek van Fedasil en in 

samenwerking met het OCMW - recent een tijdelijk gebruikscontract (bezetting ter bede) 

af voor het appartement op het eerste verdiep, zijnde de vroegere bankdirecteurswoning, 

en dit in functie van LOI. 

 

Thans legt Vastgoedtransacties een globaal schattingsverslag dd. 21.12.2015 voor, zowel 

voor het pand zelf als voor de bijhorende promotionele (achter)grond. Hierbij is – naast 

de staat van het gebouw langs de Marktstraat - vooral rekening gehouden met de 

stedenbouwkundige voorschriften en meer bepaald de bouwmogelijkheden kant-

Tweebruggenstraat zoals voorzien in het geldend RUP. Het gebouw zelf staat niet op de 

inventaris Bouwkundig Erfgoed noch dient de voorgevel te worden behouden. Kadastraal 

is het onroerend goed gekend als kadastraal nummer 1054h (1ste afdeling, A) met een 

kadastrale, verkoopbare oppervlakte van 1685m². 

Het verslag van VGT vermeldt de ramingsprijs van 900.000 euro. Alle bijhorende 

(akte)kosten zijn eveneens lastens de uiteindelijke koper. Vastgoedtransacties zal 

streven naar de hoogste bieding, zodat kan gesteld worden dat de stad bij de 

voorgenomen verkoop geen financieel verlies zal lijden. 

Er zijn middelen geraamd ten bedrage van 800.000 euro voor deze verkoop op de 

inkomstenzijde van de stedelijke meerjarenplanning ( 2016). 

 

Het is - uit hoofde van diens ligging en configuratie - aangewezen het omschreven 

stadspand onderhands te verkopen aan de hoogste bieder conform de door 

Vastgoedtransacties voorgelegde werkwijze nl. “koop onder biedingen”. 

De tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’ (in overleg en samenwerking met 

Vastgoedtransacties) impliceert dat er geen formele openbare verkoop wordt gehouden 

doch dat er via aanplakking ter plaatse, op de stadswebsite, op de VGT-site,… zoveel 

mogelijk publiciteit wordt gemaakt om in een eerste fase (bijvoorbeeld binnen een drietal 

maanden) aanbiedingen binnen te krijgen. Diegene die een bod indienen -dat minstens 

het bedrag moet zijn zoals voorzien in de stedelijke meerjarenplanning (zijnde €800.000) 

- zal commissaris Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties in een tweede ronde opnieuw 

contacteren met het oog op het maximaliseren van de uiteindelijke verkoopsprijs. Het 



uiteindelijke bod, dat ook aanvaardbaar moet zijn voor het stadbestuur, zal tenslotte via 

de commissaris geformaliseerd worden in een authentieke akte. 

 

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie een bodemattest wordt 

afgeleverd door OVAM dat volgende formule vermeldt: "voor dit kadastraal perceel 

beschikt OVAM niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit". 

Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie bij de stedelijke administratie dat het hier 

geen verontreinigde gronden betreft. Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan 

voormeld OVAM-attest. 

 

De vooromschreven verkoopsvoorwaarden voor de Markstraat 74 worden ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd waarna het de gemeenteraad toekomt 

deze én de bijhorende procedure goed te keuren. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd 

aangezien het gaat over een daad van beschikking omtrent onroerende goederen betreft.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder §2.12° van art. 43. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Instemming wordt verleend met de verkoop van het onroerend stadsgoed van 1685 m² 

in de Marktstraat 74, rekening houdend met een minimum instelprijs van 800.000 euro, 

zoals opgesteld in het verkoopsdossier van de Afdeling Vastgoedtransacties. De 

procedure is een tweefasige ‘verkoop tegen biedingen’ en zal aldus door commissaris 

Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties worden afgewerkt. 

 

Artikel 2: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

4. Aankoop grond langs de Marktstraat/N43 jegens het Agentschap Wegen en 

Verkeer. Goedkeuren ontwerpakte Afdeling Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Diverse administratieve en gerechtelijke procedures zijn lopend (of bijna afgewerkt) ter 

realisatie van het PrivaatPubliekSamenwerkings(PPS)project op het Marktplein : de 

aankoop van 17 handelspanden op Centrum II en het OCMW-huis, de gerechtelijke 

onteigening van 1 handelspand en het parochiaal centrum, de selectie- en 

onderhandelingsprocedure met een mogelijke PPS-promotor, de overheidsopdrachten 

voor het archeologisch (voor)onderzoek en voor de Marktpleinheraanleg,… 

Ondertussen zijn de aanpalende Leie- en brugwerken reeds volop bezig. 

De krijtlijnen voor al deze studies en werken werden reeds in 2011 vastgelegd in het 

Beeldkwaliteitsplan en geconcretiseerd in het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Marktplein van 

8 mei 2014. 



 

Om het PPS-project langs de kant Marktstraat/N43 binnen voormeld RUP-Marktplein te 

kunnen (laten) bouwen, dient de stad een perceel van 359m² te verwerven jegens het 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het betreft lot 1 van het opmetingsplan van 7 

december 2015, zoals ter beschikking gesteld door de landmetersafdeling van AWV. 

Bedoeld lot 1 is de toekomstig bebouwbare zone langs de gewestweg N43 zoals 

vastgelegd in voormeld RUP en situeert zich tussen de rooilijn van 1973 en die van 2002. 

Namelijk : begin jaren zeventig kocht/onteigende de stad de panden/gronden langs de 

oude gewestweg ten noorden (richting Leie/richting Plein) van de rooilijn van 1973 terwijl 

de rechtsvoorganger van AWV, de Belgische Staat, alles kocht ten zuiden (richting N43) 

van die rooilijn, dit respectievelijk om de toenmalige marktplein- en doortochtwerken 

mogelijk te maken. Het AWV-lot op het huidige Marktplein van 359m², ten zuiden van de 

lijn van 1973, kan de stad thans verwerven om het te integreren in het PPS-

nieuwbouwproject.  

Sinds het goedgekeurd Beeldkwaliteitsplan en het uitvoerend RUP onderhandelde de stad 

over die grondtransactie met het Agentschap Wegen en Verkeer. Voorliggende ontwerp-

akte is opgemaakt door de Vlaamse administratie Vastgoedtransacties (sinds 01.01.2015 

de rechtsopvolger van het federale Aankoopcomité) én kreeg in 2014 bij AWV een 

formeel verkoopmandaat (doss.nr FB/ACT/PB/LDS/ 140508). Thans komt het de 

gemeenteraad toe de verkoopsvoorwaarden uit de ontwerpakte goed te keuren.  

De overeengekomen prijs is conform het schattingsverslag van Vastgoedtransacties van 

27.11.2015. De eenheidsprijs is hierin vastgelegd op 425/m² euro waardoor de totale 

aankoopprijs 152.575 euro bedraagt. 

De uitgave is voorzien onder (enveloppe)PBD1/ (subproject)PBD1.2.1A/ (AR)260000/ 

(BI)005010 / actie 1.2.van het investeringsbudget 2015. De financieel beheerder geeft 

haar visum aan deze aankoop. 

 

Uit de door de Afdeling Vastgoedtransacties voorgelegde stukken blijkt dat voor deze 

verwerving een bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 01.13.2015 dat volgende 

formule vermeldt: “OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met 

betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit attest vervangt alle vorige attesten”. Er dient 

verder geen gevolg aan dit attest te worden gegeven. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de voorwaarden 

van de aankoopakte zodat de Afdeling Vastgoedtransacties, in opdracht en voor rekening 

van beide besturen, de akte kan verlijden. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd 

aangezien de akte, een daad van beschikking omtrent onroerende goederen is die niet 

nominatief in het budget is vermeld (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken, 

artikel 43 par.2.12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT:  

 

  



Artikel 1 :  

 

Instemming wordt verleend met de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van “akte 

aankoop” betreffende 359m² te verwerven door de stad jegens het Agentschap Wegen 

en Verkeer (AWV). De prijs is bepaald door de Afdeling Vastgoedtransacties à 425/m²  

euro zodat de raad haar instemming kan verlenen met de totale koopsom van 152.575 

euro. 

Aan de bevoegde commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties wordt gevraagd de 

authentieke akte te verlijden. 

 

Artikel 2 : 

 

Het budget voor voormelde verwerving is voorzien onder voorzien onder 

(enveloppe)PBD1/ (subproject)PBD1.2.1A/ (AR)260000/ (BI)005010 / actie 1.2.van het 

investeringsbudget 2015. De financieel beheerder geeft haar visum aan deze aankoop. 

 

Artikel 3: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

5. Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 1 : Herstel asfaltwegen. Goedkeuren 

bestek, raming (106.594,34 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Een aantal asfaltwegen zijn in slechte staat en dringend aan herstel toe.   

De straten komen uit de inventarislijst van 2013 en werden nog eens geëvalueerd. 

Het betreft de Kallestraat, Haringstraat nr. 27, Vierkeerstraat tussen N36 en 

Vondelstraat, deel Beverhoek, Kleine Waregemsestraat nrs 2-4, Steenbrugstraat van 

Veldrijk tot nr 139 en deel Klein Harelbekestraat. 

In het kader van de opdracht “Groot onderhoud wegen 2016 – Deel 1 : Herstel 

asfaltwegen” werd een bestek met nr. 16_1 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 106.594,34 excl. btw of 

€ 128.979,15 incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op 

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28 en de financiering gebeurt op de wijze zoals 

voorzien. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 

600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 2 §1 3°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 



werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 5, § 2. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

Artikel 2: 

 

Het bestek met nr. 16_1 en de raming voor de opdracht “Groot onderhoud wegen 2016 – 

Deel 1 : Herstel asfaltwegen”, opgesteld door het Departement Facility worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 106.594,34 

excl. btw of € 128.979,15 incl. 21% btw. 

 

Artikel 3: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op 

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

6. Ombouwen Eilandschool tot academie (Stedelijke Academie voor Beeldende 

Vorming).  Goedkeuren bestek, raming (1.144.838,73 euro + 6 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Ombouwen eilandschool tot academie” werd 

gegund aan Architect Wielfaert, Nokerseweg 9 te 8790 Waregem. 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.2-A15/34 opgesteld door 

de ontwerper, Architect Wielfaert, Nokerseweg 9 te 8790 Waregem. 



De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.153.286,73 excl. btw of 

€ 1.222.483,93 incl. 6% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.  

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan € 8.500 en het project niet nominatief in het budget 

is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op 

budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 

 

Ter zitting wordt de volgende ramingswijziging toegelicht. 

Er werd na controle vastgesteld dat de architect een aantal posten dubbel had 

aangerekend zowel in de basis als in de opties.  De architect heeft deze posten als 0-

hoeveelheid aangepast in de meetstaat echter herkent ons systeem deze 0 niet en 

werden die posten toch meegerekend.  Vandaar de wijziging van de raming van 

€ 1.153.286,73 excl 6% btw ( 1.122.483.93 incl. btw) naar de correcte raming van € 

1.144.838,73 excl. btw (1.213.529,95 incl btw). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 24. 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 12 stemmen tegen, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.2-A15/34 en de raming voor de opdracht “Ombouwen 

eilandschool tot academie”, opgesteld door de ontwerper, Architect Wielfaert, 

Nokerseweg 9 te 8790 Waregem worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 



en diensten. De raming bedraagt € 1.153.286,73 excl. btw of € 1.222.483,93 incl. 6% 

btw. 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

 

Artikel 3: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op 

budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7. Motie betreffende de lastenverlaging voor lokale besturen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Recent besliste de federale regering om in het kader van de taks shift, het algemene 

tarief van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, tegen 2018 en afhankelijk van 

de toestand van de begroting, te verlagen tot 25%.  Dit houdt een verlaging van de rsz-

bijdragen in die werkgevers dienen te betalen, zij het voor verschillende sectoren in 

verschillende mate. 

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de contractuelen van de lokale besturen 

(gemeenten, OCMW ’s, politiezones, intercommunales, verzorgingsinstellingen,…).   

Nochtans is een lastenverlaging voor de lokale besturen noodzakelijk om extra zuurstof 

te geven aan deze besturen om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 

 

Het gaat daarbij onder andere om de opvang en integratie van vluchtelingen, de 

vergrijzing en de gevolgen voor de ouderenzorg, de toenemende pensioenlasten 

waarmee de lokale besturen (in tegenstelling tot de regionale overheden) geconfronteerd 

worden, het toenemend aantal jongeren dat beroep doet op OCMW-dienstverlening. 

 

De besparingen van de bovenlokale overheden hebben bovendien een meer dan 

proportionele impact op de inkomsten van de lokale overheden.  Het gaat onder meer 

over het verminderen van de subsidies lokaal cultuurbeleid, werking 

erfgoedconvenanten, lokaal jeugdbeleid en lokaal sportbeleid en het schrappen van de 

GESCO statuten bij lokale besturen en het schrappen van de belastingen op materieel en 

outillage bij de Vlaamse overheid.  De federale overheid bemoeilijkt de budgettaire 

mogelijkheden van de lokale besturen bovendien nog verder door de lastenverlaging in 

de personenbelasting en het invoeren van de vennootschapsbelasting voor 

intercommunales. 

 

Tenslotte begeven de lokale besturen zich op domeinen waar de privésector ook actief is.  

Een lastenverlaging voor deze laatste waar de openbare besturen niet op zouden kunnen 

rekenen, kan zorgen voor een ernstige verstoring van de concurrentie.  Een 

gelijkschakeling van de werkgeversbijdragen zou het speelveld tussen privésector en de 

openbare besturen gelijkmaken.  Daarbij is het van belang dat de regering de 

toegezegde bijkomende middelen voor de non profit ook moet toekennen via een 

verhoging van het forfait sociale maribel en een versterking van de lagelonencomponent 

voor de non profitsector. 



 

De federale overheid is niet van plan om de rsz-verlaging voor werkgevers ook toe te 

passen voor de privésector. 

 

Er wordt verwezen naar het standpunt van de verenigingen van steden en gemeenten: 

VVSG, VSGB en UVCW. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 42 par. 1; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Vraagt aan het college van schepenen en burgemeester om aan te dringen bij de federale 

Minister van Financiën de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in 

het kader van de taks shift ook toe te passen op de contractuelen vastgesteld in de 

lokale besturen en op die manier als volwaardige werkgever aanzien te worden. 

 

Vraagt aan het college van schepenen en burgemeester om aan te dringen bij de federale 

Minister van Pensioenen op een engagement om de duurzame financiering van de 

pensioenen niet uitsluitend ten laste te leggen van de lokale besturen en ook in deze 

materie een gelijk speelveld te willen creëren tussen alle overheden. 

 

8. Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de 

gemeenteraad. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De heer Filip Kets werd op 02.01.2013 voor de periode vanaf 31.12.2015 verkozen 

verklaard als voorzitter van de gemeenteraad van de stad Harelbeke. 

 

Art. 8 par. 4 van het gemeentedecreet (GD) bepaalt dat buiten de gevallen van 

vervallenverklaring, verhindering, ontslag of overlijden, de voorzitter van de 

gemeenteraad om redenen van tijdelijk afwezigheid of wanneer hij bij een welbepaalde 

aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 27 GD, met behoud van de 

toepassing van de nationaliteitsvereiste vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, vervangen 

wordt door het gemeenteraadslid waaraan hij zijn bevoegdheid schriftelijk heeft 

opgedragen.  Dit gemeenteraadslid neemt dan het voorzitterschap van de gemeenteraad 

waar.  Bestaat dergelijke schriftelijke aanwijzing niet, dan wordt de voorzitter vervangen 

door de leden van de gemeenteraad van Belgische nationaliteit volgens rang. 

 

Verwijzend naar de continuïteit van het bestuur heeft de voorzitter van de gemeenteraad 

beslist op 31.12.2015 van de mogelijkheid tot schriftelijke vervanging via door de 

voorzitter aangewezen gemeenteraadsleden gebruik te moeten maken.   

Artikel 8 par. 4 verzet zich niet tegen een cascadesysteem. 

 



De voorzitter van de gemeenteraad heeft de navolgende personen, in dalende volgorde 

en de navolgende bij gebreke aan beschikbaarheid van de voorgaande, als 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bij tijdelijke afwezigheid of belet 

overeenkomstig artikel 27 GD van de titularis-voorzitter van de gemeenteraad 

aangesteld: 

 

1. Willy Vandemeulebroucke 

2. Alain Top 

3. Annick Vandebuerie 

4. David Vandekerckhove 

5. Jacques Maelfait 

6. Inge Bossuyt 

7. Michaël Vannieuwenhuyze 

8. Patrick Claerhout 

9. Dominique Windels 

 
Er wordt ter zitting genoteerd dat gezien de heer Dominique Windels, OCMW-voorzitter en 

van rechtswege schepen, geen stemgerechtigd gemeenteraadslid is, voornoemde niet kan 

aangesteld worden als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bij tijdelijke 

afwezigheid of belet overeenkomstig artikel 27 GD van de titularis-voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Dienvolgens dient de heer Dominique Windels geschrapt te worden in voormelde lijst van 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 8 

par. 4; 

 

Om deze redenen; 

 

In aanwezigheid van voormelde leden. 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het voorgaande. 

 

9. Vervanging vertegenwoordiging in de algemene vergadering van het 

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Harelbeke (PWA) vzw. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.   

 

Ingevolge het ontslag van de heer Wim Rosseel als derde vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van PWA dient opnieuw overgegaan te worden tot het aanduiden 

van een derde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van PWA vzw (Plaatselijke 

Werkgelegenheidsagentschap). 

 

Het komt de gemeenteraad toe hierover te beslissen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 



- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 43 

par. 2, 5°; 

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- de aangehaalde gemeenteraadsbesluiten van 18.02.2013; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 
 
Om deze redenen; 
 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van 

een derde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van PWA; 

 

29 leden nemen aan de stemming deel ; 

De uitslag van de stemming is als volgt :  
Mevrouw Fleur De Buck bekomt 20 ja-stemmen, 7 neen-stemmen, 2 onthoudingen. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

Mevrouw Fleur De Buck, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid als derde vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van PWA. 
 
Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan 

betrokkene. 

 

10. Addendum beheersovereenkomst stad/OCMW in het kader van de tijdelijke 

aanstelling van de financieel beheerder van het OCMW als waarnemend 

financieel beheerder bij de stad. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 19.10.2015 het ontslag aanvaard van mevrouw 

Nathalie Desmet als financieel beheerder van de stad Harelbeke, dit met ingang van 

01.11.2015. 

 

De gemeenteraad heeft in diezelfde zitting mevrouw Annelies Demeurie aangesteld als 

waarnemend financieel beheerder en dit met ingang van 01.11.2015. 

De waarneming wordt geschorst tijdens de duur van haar zwangerschapsverlof en  

herneemt zodra het zwangerschapsverlof een einde neemt. 

 

De gemeenteraad besliste dat een nieuwe waarnemend financieel beheerder moet 

worden aangesteld voor de duur van het zwangerschapsverlof van mevrouw Annelies 

Demeurie. 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de financieel beheerder van het OCMW van 

Harelbeke het best geschikt is om het ambt van waarnemend financieel beheerder van 

de stad tijdelijk op te nemen. 

 



De financieel beheerder van het OCMW is bereid om de verantwoordelijkheden van het 

ambt van waarnemend financieel beheerder van de stad op zich te nemen.  

 

Deze tijdelijke uitbreiding van de opdracht van de financieel beheerder van het OCMW 

gaat gepaard met bredere verantwoordelijkheden. Daarom wordt voorgesteld om te 

voorzien in een salarisverhoging van 15 % van de brutojaarwedde van de financieel 

beheerder van het OCMW. Dit voor de duur van de gecombineerde opdracht voor zowel 

het OCMW als de stad.  

 

Deze salarisverhoging van 15% is uitsluitend van toepassing om deze concrete situatie 

en dit voor de duur van de schorsing van de waarneming tot financieel beheerder van 

mevr. Annelies Demeurie. 

 

Voor deze tijdelijke opdracht werden tussen de stad het OCMW concrete afspraken 

gemaakt om de werking binnen beide organisaties optimaal te garanderen. Er wordt 

voorgesteld om deze afspraken bij wijze van addendum aan de bestaande 

beheersovereenkomst van 07.10.2007 toe te voegen. 

 

Overeenkomstig artikel 77 van het gemeentedecreet dient betrokkene de eed af te 

leggen in openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter van 

de gemeenteraad. 

 

De syndicale procedure m.b.t. de bezoldigingsregeling in dit addendum opgenomen werd 

nageleefd (vergadering van 07.01.2016). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de 

artikelen 35, 77, 271. 

- Het OCMW-decreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken het 

artikel 271.  

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- De beslissing van de gemeenteraad van 19.10.2015 betreffende het aanvaarden 

van het ontslag van de financieel beheerder 

- De beslissingen van de gemeenteraad van 19.10.2015 betreffende het aanstellen 

van een waarnemend financieel beheerder 

- De beslissing van de gemeenteraad van 8 oktober 2007 betreffende het 

vastleggen van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en OCMW van 

Harelbeke. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Volgende afsprakennota wordt als addendum aan de beheersovereenkomst van 

07.10.2007 tussen stad en OCMW toegevoegd. 

 



ADDENDUM - Afsprakennota stad-OCMW in verband met de tijdelijke uitbreiding van 

de opdracht van de financieel beheerder van het OCMW. 

 

1. De financieel beheerder van het OCMW Harelbeke (de heer Rudy Eggermont) 

neemt tijdens het zwangerschapsverlof (in principe 15 weken vanaf 29/02/2016) 

van de waarnemend financieel beheerder van de stad Harelbeke (Annelies 

Demeurie), de functie van waarnemend financieel beheerder van de stad 

Harelbeke over volgens de volgende afspraken:  

 

De volgende taken worden waargenomen: 

 

a. Verlenen van visum; 

b. Betalingen (o.a. betaling wedden, uitgaven en andere financiële 

verrichtingen); 

c. Ondertekenen van briefwisseling in het kader van debiteurenbeheer. 

 

2. De financieel beheerder van het OCMW is niet aanwezig voor financiële 

aangelegenheden die besproken moeten worden op het CBS, de gemeenteraad, 

het MAT of de financiële raadscommissie, tenzij er een echte noodzaak toe zou 

zijn. 

 

3. De jaarrekening 2015 wordt in juni op de gemeenteraad gebracht. 

 

4. Vragen die vanuit een externe audit omtrent de budgetwijziging, budget en 

meerjarenplanwijziging zouden gesteld worden, worden niet door de financieel 

beheerder van het OCMW behandeld. 

 

5. De leiding van het departement financiën wordt waargenomen door de 

stadssecretaris. 

 

6. De stadssecretaris is verantwoordelijk voor de doorstroming van noodzakelijke 

info voor het vervullen van de opdracht naar de financieel beheerder van het 

OCMW (o.a. ook de doorstroming van belangrijk emailverkeer). 

 

7. Er wordt een duidelijke planning en voorbereiding gemaakt in samenspraak 

tussen beide financieel beheerders. De benodigde toegangen (Cobra, Belfiusweb, 

boekhouding, …) worden op voorhand geïnstalleerd op de eigen laptop van de 

financieel beheerder van het OCMW. 

 

8. De financieel beheerder van het OCMW is een halve dag per week aanwezig op 

het stadhuis (in principe op donderdagvoormiddag van 8u30 tot 12u30). De 

waarnemende financieel beheerder kan hier van afwijken wegens 

noodwendigheden binnen het OCMW en/of binnen de stad. 

 

9. Indien blijkt dat de tijdsbesteding (veel) uitgebreider zou blijken dan 

vooropgesteld (bv. door niet voorziene omstandigheden) dient dit eerst besproken 

te worden in een overleg met de secretarissen met als uitgangspunt dat de goede 

werking van het OCMW niet in het gedrang mag komen. Indien hieraan niet 

voldaan zou kunnen worden, behoudt de financieel beheerder van het OCMW het 

volste recht om zijn opdracht stop te zetten met een opzeg van 1 week. 

 

10. Voor deze tijdelijke uitbreiding geniet de financieel beheerder een 

weddesupplement van 15% bovenop de normale wedde van de financieel 

beheerder van het OCMW. Deze kosten alsook eventuele andere onvoorziene 



kosten die zouden voortvloeien uit deze opdracht worden door het OCMW bij de 

stad teruggevorderd. 

 

Artikel 2:  

 

Afschriften van onderhavige beslissing, samen met het volledige dossier, worden in het 

kader van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht aan de Gouverneur van de Provincie 

West-Vlaanderen overgemaakt. 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

11. Delegatie visum waarnemend financieel beheerder. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Er ligt een eensluidend advies van de waarnemend financieel beheerder voor van 

23.12.2015 inzake het delegeren van haar visumbevoegdheid bedoeld in art. 160 van het 

Gemeentedecreet bij afwezigheid of verhindering en met ingang van 19.01.2016 aan 

mevr.  Annelies Stevens, beleidsmedewerker financiën.  

 

In het voorliggende stuk is bepaald dat aan de delegatie van rechtswege een einde komt 

op het moment dat de gedelegeerde niet meer onder de verantwoordelijkheid van de 

waarnemend financieel beheerder werkt. 

 

Het aangehaalde artikel 160 par. 2 van het Gemeentedecreet laat deze delegatie toe. 

 

Dergelijke delegatie is verantwoord vanuit het beginsel van de continuïteit van de 

openbare dienst. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het Gemeentedecreet van 15.07.2005, zoals thans van kracht, inzonderheid en 

zonder zich daartoe te willen beperken artikelen 160, §2 en 94, eerste lid, 1°.  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad verleent delegatie van het visum van de waarnemend financieel 

beheerder aan mevr. Annelies Stevens, beleidsmedewerker financiën, onder de 

voorwaarden van het aangehaalde advies van 23.12.2015. 

 

  



Artikel 2: 

 

De delegatie is enkel van toepassing bij afwezigheid of verhindering van de waarnemend 

financieel beheerder.  Ze vervalt op het moment dat de gedelegeerde niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de waarnemend financieel beheerder werkt. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing treedt in werking op 20.01.2016. 

 

12. Wijziging beslissing gemeenteraad van 13.07.2009. Optrekken bedrag 

vrijstelling visum financieel beheerder. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad besliste op 13.07.2009 inzake de vrijstelling van visum van 

voorgenomen financiële verbintenissen in een art. 1 als volgt: 

 

“Uitgaven tot en met 5.500  euro gefinancierd via de gewone dienst zijn vrijgesteld 

van visum van de ontvanger/de financieel beheerder.  Uitgaven van meer dan 5.500 

euro moeten in ieder geval worden geviseerd. 

 

Om de waarde van de voorgenomen verbintenis van bepaalde duur te bepalen dient 

rekening gehouden te worden met de volledige mogelijke duurtijd van de verbintenis.  

Indien de verbintenis voor onbepaalde duur geldt moet, voor de berekening van de 

waarde van de verbintenis, een termijn van 48 maanden in acht worden genomen. 

Voor de bepaling van de waarde van de verbintenis worden geheven belastingen, zoals 

de belasting over de toegevoegde waarde, niet in rekening gebracht.” 

 

De waarnemend financieel beheerder adviseert het optrekken van het visum tot 8.500 

euro excl. BTW.  Dit zal er vooreerst voor zorgen dat er minder verwarring is, want nu 

zijn er twee bedragen van belang, namelijk de grens van 5.500 euro (excl. btw) voor de 

bepaling van de vrijstelling van voorgenomen financiële verbintenissen betaald via het 

exploitatiebudget en de grens van 8.500 euro (excl. btw) voor overheidsopdrachten die 

kunnen worden toegewezen via aangenomen factuur.  De gelijkstelling van beide 

bedragen zorgt voor duidelijkheid.  

 

Een tweede reden is dat de digitale bestelprocedure daardoor ook minder zwaar wordt.  

 

De waarnemend financieel beheerder gaf gunstig advies op 17.12.2015. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken de artikelen 160, § 2 en 186; 

- het BVR van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 121; 

- het MB van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 19. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 



- de gemeenteraadsbeslissing van 13.07.2009, inzake de vrijstelling van financiële 

verbintenissen van visum van de ontvanger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Met behoud van de aangehaalde bepalingen van het aangehaalde BVR van 15.07.2010 

en het MB van 01.10.2010 wordt het eerste lid van art. 1 van de 

gemeenteraadsbeslissing van 13.07.2009, vervangen door de volgende tekst: 

 

Uitgaven tot en met 8.500 euro (excl. btw) gefinancierd via het exploitatiebudget zijn 

vrijgesteld van visum van de financieel beheerder. Dergelijke uitgaven boven de 8.500 

euro (excl. btw) moeten steeds worden geviseerd.  

 

Het tweede lid van het genoemde art. 1 van het gemeenteraadbesluit van 13.07.2010 

wordt behouden. 

 

Artikel 2 :  

 

Deze beslissing treedt in werking op 20.01.2016.  

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

Gemeentedecreet. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13. Vragenkwartiertje. 

 

1.Raadslid Olivier Vanryckeghem 

1.1.Dank u voor de snelle bevestiging van een nieuwe datum voor de brug.  Jammer 

genoeg is dit slecht nieuws en was het persbericht niet zo duidelijk.  Helemaal achteraan 

stond het slechte nieuws van het uitstel van de ingebruikname. 

 

1.2.Ik heb ook nog een tweede vraag.  Naar verluidt zou de Watergroep nog nieuwe 

waterleidingen leggen richting Ter Perre 3.  Klopt dit en zo ja, graag onmiddellijk zodat 

als de nieuwe brug opengaat alle openbare werken volledig achter de rug zijn. 

 

2.Raadslid Francis Pattyn  

Ik wil extra reclame maken voor het feit dat de Vlaamse Minister-President straks naar 

Harelbeke komt naar het Bedrijvencentrum voor een nieuwjaarsreceptie met alle 

ondernemers.  Ik wil alle gemeenteraadsleden oproepen om aanwezig te zijn. 

 

3.Raadslid Sofie Decavele 

Is er al een dossier voor publieke WIFI in Harelbeke en hoe zien jullie dit? 

 



4. Raadslid Rik Pattyn  

4.1.Een vraag voor de schepen van sport. 

Eerder een aandachtspunt. 

Wij naderen snel het nieuwe wielerjaar en ik lees veel over vernieuwingen in het 

koersgebeuren: K-B-K gaat een categorie hoger, onze historische concurrent Gent-

Wevelgem organiseert ook een vrouwenkoers en animaties rond Ieper en de Kemmel, 

Dwars door Vlaanderen versterkt zich met een vrouwenkoers en heeft nu al zicht op een 

uitgesproken deelnemersveld. 

Onze E3 Prijs : daar blijft het momenteel eerder stil rond ondanks de inbreng van onze 

stad van 130.000 euro of 30.000 euro meer dan vorig jaar. 

Misschien mag het wat meer worden dan een zoveelste frivole affiche dit jaar. 

 

4.2.Daarnaast rommelt het tussen het ASO (organisatie achter de Tour de France, maar 

ook achter Luik-Bastenaken-Luik en Parijs Roubaix) en de Worldtour en dreigt het ASO 

om de Worldtour te verlaten (Parijs Roubaix, de Waalse klassiekers, de Ronde van 

Frankrijk). Het lijkt me een gevaarlijke situatie te zijn.  Want dan zou het heel goed 

kunnen dat Harelbeke promoveert naar de allerhoogste categorie waardoor de subsidies 

van de stad zouden oplopen naar 160.000 euro per jaar. 

 

4.2.Aan de schepen van het licht. 

De dekenij Harelbeke is recent uitgedoofd maar reeds enkele weken is de verlichting 

rond de kerk dat ook en dit in de donkerste periode van het jaar en juist nu het plein 

opnieuw plein is geworden. De verlichting van het OCMW-gebouw lijnt het plein perfect 

af, maar de zijde van de kerk vraagt om verlichting cfr. de verlichting op de voorgevel. 

 

5.Raadslid Eric Kerckhof 

Vraag over volkstuintjes op Goudwinde. 

Onlangs lazen we in de krant dat het dossier voor 40 perceeltjes niet in aanmerking komt 

voor subsidiering van de Vlaamse overheid.  

De reden is : niet concreet genoeg en te weinig onderbouwd, niettegenstaande we in 

hetzelfde artikel konden lezen dat het hier een “steengoed dossier “ betreft, waarin 

verschillende ecologische en sociale samenwerkingsaspecten nagestreefd worden. 

Hierbij mijn vraag:  

Hoe zal men vanuit de milieudienst of grondgebiedszaken het dossier nu verder 

aanpakken en zijn er nog mogelijkheden of nieuwe aspecten om opnieuw in te dienen of 

wordt het project hierdoor stop gezet? 

 

6.Raadslid Rosanne Mestdagh 

Beste collega’s,  

Dit punt hadden we al klaar liggen om te brengen in de varia van de gemeenteraad van 

december, maar we hebben het uitgesteld omwille van de lange gemeenteraad.  

In de gemeenteraad van november 2014 stond er om goedkeuring voor een bestek te 

geven voor de aankoop van rijbaankussens op diverse plaatsen. Onze fractie heeft zich 

daarbij onthouden, er was ook een tussenkomst van mijnentwege waarin de problemen 

met dergelijke maatregelen aangekaart werden. Toen hebben we er jullie attent op 

gemaakt dat er ter hoogte van die kussens geslalomd wordt om het overrijden te 

vermijden, dat er veel protest vanwege de bewoners zou komen wegens lawaaihinder 

door de auto’s die afremmen. We hebben jullie erop gewezen dat we niet tegen verkeers-

remmende veiligheidsmaatregelen zijn, maar dat er een betere en creatievere manier 

bestaat om het verkeer af te remmen.  

Nu blijkbaar hadden wij het daar bij het rechte eind onder meer de bewoners van de 

Steenbrugstraat zijn niet te spreken over de rijbaankussens. Ze schreven ons een brief 

waarin ze hun ongenoegen geuit hebben. 

Beweging.net Harelbeke-Stasegem is met de bewoners van de Steenbrugstraat rond de 

tafel gaan zitten en hebben ons gevraagd om hen hier te vertegenwoordigen in dit 

forum. Collega-gemeenteraadslid Marleen Rogiers heeft er enkele maanden geleden op 

gewezen dat er, niettegenstaande het een duidelijke verkeerssituatie is, er toch nog 



geslalomd wordt en dat er daarbij op het fietspad gereden werd. Om dit te vermijden 

zouden er paaltjes bijgeplaatst worden op de parkeerstrook, maar daarvan is nog steeds 

niets te zien.  

Ik wil ook eens verwijzen naar de beperkte mobiliteitscommissie van 27/08/2015 waar er 

gewezen werd op het feit dat er geslalomd wordt in de Heerbaan om de kussens te 

vermijden, daar is het antwoord : de BMC geeft aan dat er in het midden van de rijweg 

nog een volle witte lijn moet getrokken worden, zodat benadrukt wordt dat de voertuigen 

op hun vak moeten blijven.  

Eén van onze kernleden van Beweging.net meldde ons verleden week dat ze tijdens haar 

rit van Harelbeke naar Bavikhovedorp maar liefst 4 auto’s zag slalommen om toch maar 

die rijbaankussens te vermijden, dit zowel in Bavikhove als in de Heerbaan, waar er 

reeds een volle witte middenlijn tussen de kussens getrokken werd. Deze lijn heeft geen 

enkel nut als er geen controle gedaan wordt door de politie, men vraagt zich af of 

hiervoor reeds boetes uitgeschreven werden ?  

In de Steenbrugstraat is zoals je ziet op de foto genoeg plaats om de kussens rechts te 

ontwijken door op het fietspad en de parkeerstrook te rijden. De paaltjes zoals ze nu 

geplaatst werden, zullen dit zeker niet verhinderen.  

Foto 1 en foto 2: Volgende bemerkingen en vragen kregen we door van de bewoners van 

de Steenbrugstraat : Waarom moeten die kussens nu in de Steenbrugstraat liggen ? De 

bewoners zelf werden niet op voorhand verwittigd, waarom kon dit niet gebeuren voor 

dergelijke grote ingreep ? Waarom plaatst men geen flitspaal ? Er zijn toch andere 

mogelijkheden zoals zebrapaden, baanvakken, asverleggingen enz , werden die kussens 

misschien aangekocht met subsidie ? Optrekken en remmen verhoogt de CO2-uitstoot, 

onze schepen van groen en onze groene gemeenteraadsleden zouden dit toch ook 

moeten weten !  

De werking van de beperkte mobiliteitscommissie werd ook in vraag gesteld. Dan had 

men het ook nog over de duurzaamheid van deze maatregelen, er zouden nu al bouten 

loskomen. Als je goed kijkt, zie je in het midden van de foto dat het rechter paneel een 

beetje hoger ligt.  

Foto 3: Voor bussen en vrachtwagens is dit geen vertragende maatregel, de kussens 

liggen tussen de wielen. 

Foto 4 en foto 5: Vooral ’s nachts is er veel lawaaihinder doordat de auto’s de kussens te 

laat opmerken, mensen worden in hun nachtrust gestoord, en raden de schepen aan om 

daar eens ter plaatse te gaan luisteren, de bewoners hebben zich oordopjes aangeschaft, 

maar het effect is niet voldoende, ze hebben zich al een koptelefoon aangeschaft. En nu 

met het doven van de verlichting ’s nachts, is het nog veel gevaarlijker, die kussens zijn 

zelfs niet zichtbaar met de nodige lawaaihinder als gevolg. Wij, vanuit Beweging.net zijn 

voor veiligheidsremmende maatregelen, maar zijn geen voorstander van flitspalen omdat 

dit een te grote ingreep heeft op het budget van de stad.  

Wel zijn we op vraag van de bewoners en met de bewoners gaan zoeken naar 

oplossingen die veel beter ogen en niet zo’n zware kost meebrengen. Een mooi voorbeeld 

ervan ligt op het einde van de Oudenaardestraat, bij de overgang naar de gemeente 

Deerlijk De bewoners van de Steenbrugstraat vragen met aandrang om deze kussens 

weg te nemen, en te overwegen om een versmalling zoals in de Stasegemsestraat in 

Deerlijk, het verlengde van de Oudenaardestraat uit te werken.  

Foto 6 – 7 – 8 en 9:  Mocht je nog een plaatsje zoeken voor deze kussens, in de 

beperkte mobiliteitscommissie van 17/09/2015 werd er een vraag gesteld om dergelijk 

kussens te leggen in de Haringstraat, daar zal men blij zijn met de aanwinst.  

Graag een antwoord op de vragen en intussen geven we onze raadsleden en het college 

een pakje oordopjes, dit voor het gevolg er eens rijbaankussens aan jullie deur komen te 

liggen. 

 

7.Raadslid Lynn Callewaert 

Beste schepen Maelfait,  

Ik heb een vraag over het kruispunt van de Abtsulstraat met de Ginstestraat. Om te 

vermijden dat vrachtwagens de grachten verder dichtrijden, werden daar de voorbije 

maanden tal van maatregelen genomen: eerst kwamen er vier betonnen blokken op de 



hoeken aan beide grachten. Toen deze na enkele dagen reeds kapot waren gereden, 

werden daar nieuwe betonnen blokken geplaatst, deze keer ingegoten en met een klein 

muurtje bij gemetseld.  

Ik heb u toen al gevraagd of door deze blokken de verkeersveiligheid niet in het gedrang 

kwam, zeker in het donker of bij mistig weer. U verzekerde mij toen dat er geen enkel 

probleem was en dat deze blokken hun werk zouden doen. Het duurde echter niet lang 

vooraleer twee van die betonnen constructies opnieuw kapot waren gereden. Twee 

weken geleden verschenen er dan ook vier betonnen ramkraakpalen op de hoeken van 

beide grachten. Enkele dagen na het plaatsen van die palen was er al een eerste 

incident: een vrachtwagen slaagde er niet in om de Ginstestraat in te draaien zonder één 

van die palen te raken. Gevolg: heel veel schade aan de vrachtwagen en opnieuw… en 

paal die losgereden is…  

Graag zou ik er dan ook voor pleiten om een andere, meer duurzame oplossing uit te 

werken om dit probleem op te lossen. We weten allemaal dat het vrachtverkeer in beide 

straten niet zal en ook niet kan verminderen, het bedrijf moet immers bereikbaar blijven. 

En terecht ook. Wel lijkt het me beter om nu een duurzame oplossing uit te werken: 

misschien door de grachten te vervangen door ondergrondse buizen. Ik besef dat daar 

uiteraard ook een financieel plaatje aan vasthangt, maar dat lijkt me toch beter dan de 

blijvende opeenvolging van maatregelen die ook geld kosten en toch nergens toe leiden. 

 

8.Raadslid Hilde De Bruyne 

Het raadslid richt zich tot de voorzitter van de gemeenteraad Filip Kets. 

Ik ben niet akkoord met uw vraag om de varia te beperken. Of ons te weerhouden van 

de discussies in de gemeenteraad. 

Wij hebben toch het recht om te debatteren en opmerkingen te maken in deze raad. 

 

9.Raadslid Rik Vandenabeele 

In verband met de ‘vertragingskussens’ en reactie van de schepen van mobiliteit.  Deze 

zou gezegd hebben ze moeten ‘verdomme’ maar trager rijden.  Ik wil de CD&V bijtreden 

en vraag waarom er geen bomen of boombakken geplaatst worden in de 

Steenbrugstraat. 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Jacques Maelfait 

Als antwoord op de vragen van de raadsleden Rosanne Mestdag en Rik Vadenabeele 

Kun u mij een kopie bezorgen van uw vragen.  Ik zal deze verder bekijken. 

 

In het algemeen.  Als men beslissingen neemt om iets anders te gaan doen, dan zijn er 

mensen gelukkig zijn en mensen die minder gelukkig zijn.  In 30 jaar tijd is er in de 

Steenburgstraat niets gebeurd.  Er zijn verschillende opties.  We zouden kunnen 

flitspalen zetten, maar deze zijn duur en de inkomsten zijn niet voor ons.  Ik probeer te 

werken  een mentaliteitsverandering, maar het is niet steeds gemakkelijk. 

 

Voor wat de vraag van raadslid Lynn Callewaert betreft (Absultstraat en Ginstestraat).  

Er zijn nog verbodsborden op komst om de mobiliteitsproblematiek te gaan sturen.  Maar 

ook het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen, want de wegen worden kapot 

gereden als de camions de verkeerde weg nemen. 

 

Voor de tussenkomst van raadslid Olivier Vanryckeghem betreft.  We zullen zoveel druk 

zetten op W&Z en Leieland leggen, maar we zijn helaas niet de aanbestedende partij en 

hebben niet het laatste woord. 

Wat uw vraag rond de waterleiding betreft, ik zal dit verder bekijken. 

 

 

  



Schepen David Vandekerckhove 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Sofie Decavele. 

Momenteel lopen er een aantal proefprojecten.  Ook Infrax is op deze markt bezig.  Ik 

denk dat dit voor onze nieuwe markt het ideale moment en de ideale plaats zou zijn om 

dit te doen.  Ik volg dit verder op. 

 

 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

 

Wat de vraag rond E3 betreft. Ik ben blij dat ik deze vraag krijg zodat ik in deze 

gemeenteraad ook eens kan tussenkomen als nieuwe schepen. 

Er zijn sowieso al een aantal zaken in Harelbeke georganiseerd als nevenprogramma 

voor de E3-prijs. Er is de sprintchallenge, de mountainbikerace, de wielertoeristentocht 

en ook de junioreskoers. Wat de nevenactiviteiten van Gent-Wevelgem betreft, deze 

worden voor een stuk georganiseerd in stad Ieper die op het parcours ligt en niet in 

Wevelgem zelf. Maar ik juich zeker extra randanimatie toe in onze stad. 

 

Wat betreft de mogelijke gevolgen voor de E3 en Stad Harelbeke mocht ASO de World 

Tour verlaten: dit blijven we op de voet opvolgen. 

 

 

Schepen Inge Bossuyt 

In verband met de verlichting van de kerk. 

Ik ben op de hoogte van de problemen en zij hebben niets te maken met het lichtplan.  

Soms branden de lichten als ze niet moeten branden en omgekeerd.  Ik zal dit verder 

opvolgen en nazien. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Eric Kerckhof. 

Ik heb mij in mijn antwoord in de krant gebaseerd op de mail die ik gekregen had.  Tot 

op vandaag heb ik nog steeds geen brief gekregen van het Ministerie.  En ik hoop dat we 

in de volgende ronde kunnen deelnemen en dat we kunnen leren van het dossier dat we 

op vandaag ingediend hebben, dat wij kunnen rekening houden met de opmerkingen die 

hopelijk geformuleerd worden. 

 

 

Burgemeester Alain Top 

Als antwoord op vraag van raadslid Olivier Vanryckeghem. 

Ik ben het eens met uw analyse over het persbericht.  De roddel was ook al bij ons 

aangekomen voor u de vraag stelde in de raadscommissie.  Ik heb zwaar moeten 

aandringen bij W&Z op een sluitend antwoord en op een bericht in het persbericht zelf.  

Ik heb moeten eisen dat er iets instond over het uitstel van de timing van de hoge brug.  

Jammer genoeg wilde W&Z de nieuwe timing er niet in zetten omdat ze geen uitsluitsel 

konden geven.  Ik vind het heel jammer dat de berichtgeving zo ver in het persbericht 

stond.  Ze beloofden wel om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe 

opstartdatum en deze dan zo snel mogelijk te communiceren. 

 

Reactie raadslid Lynn Callewaert 

Op het antwoord van schepen Jacques Maelfait. 

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de Absultstraat en de Ginstestraat op het vlak van 

mobiliteit?   

 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Ik zal uw vraag verder onderzoeken. 

 

 

 



 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

 

Openbare zitting 

1 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert  

Lijvig verslag van 94 pagina’s van de IGS Woonwijs.  

Om recht te hebben op subsidies: 5 verplichte activiteiten en 3 facultatieve! Ik lees in het 

verslag dat er opnieuw een stijging is van het aantal contacten via het loket in Harelbeke 

(nochtans correctie toe te voegen cfr tickets genomen aan de ticketzuil) en ook in zijn 

contacten algemeen. Mijn vraag gaat specifiek rond activiteit 7, weliswaar nu als 

facultatief opgenomen, maar alhoewel wij allen hier in dit forum zouden moeten weten 

dat initiatieven zouden moeten genomen worden om meegroeiwonen, levenslang en 

aanpasbaar wonen en zorgwonen te stimuleren en te ondersteunen. In Harelbeke is de 

activiteit hieronder tot een minimum beperkt: - in werkjaar 4 wordt de woonbeurs 

voorbereid (gezamenlijk project van de vier deelnemende gemeenten) - in werkjaar 5 

wordt de beurs voorbereid en georganiseerd.... Verder beperkt men zich tot het info 

geven en doorverwijzen naar vzw 'blijf actief' en vzw 'westkans' En het ondersteunen van 

het project van het ocmw 'Hulste (be)zorg(d)t ... Mager... Voor een probleem die veel 

sneller dan verwacht zal moeten aangepakt worden. Ik zie dat in een aantal gemeenten 

wel hieronder gewerkt wordt... Daarom een suggestie: laat ons in een RACO eens 

meedenken welke initiatieven onze stad hierin kan nemen (meerwaarde, dan enkel de 

'verplichte' dossiers voor de GR). 

 

Tussenkomst raadslid Eric Kerckhof 

Ik zie er dat er meer conformiteitsattesten uitgereikt worden aan de verhuurders of aan 

de bouwmaatschappijen.  Maar komen de huurders, dus het doelpubliek, ook aan bod? 

 

Tussenkomst raadslid Donald Langedock 

Ik wil bij deze mijn waardering uitdrukken voor de personeelsgroep van de dienst 

Woonwijs.  Ik denk dat zij zeer goed werk leveren.  Ik had toch een inhoudelijke vraag: 

één van de activiteiten is waken over de betaalbaarheid van de huurmarkt.  Ik stel vast 

dat de huur toch omhoog gaat ook indien woningen soms minder geschikt zijn.  Welke 

resultaten heeft men al bereikt op het vlak van het onder controle houden van de 

huurprijs.  Wat is het effect van de inspanningen die wij leverden? 

 

Tussenkomst raadslid Marleen Rogiers 

De IGS-Woonwijs is een zeer positief gegeven voor huurder en verhuurder in onze stad 

en onze streek.  Ik heb een vraag: de premieboekjes zijn duidelijk een groot succes.  

Kunnen wij die premieboekjes op een grotere schaal gaan bedelen? 

 

Antwoord schepen David Vandekerckhove 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Rita Beyaert. 

Ik ga in op uw voorstel en bekijk dit in een volgende raadscommissie.  We moeten wel 

opletten of dit nog wel in de huidige meerjarenplanning aan bod kan komen. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Eric Kerckhof. 

Ja, ook huurders worden geholpen.  Indien er iets misging in een persoonlijk dossier, dan 

denk ik dat we dit best samen verder bekijken en dat ik dit verder opvolg. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Donald Langedock. 

Via de woonclub bereiken we zwakkere huurders en begeleiden we die ook naar de 

huurmarkt.  Ik kan u daarover wel nog geen cijfers geven.  Ik doe navraag. 

 

 



Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Marleen Rogiers. 

Ik bespreek dit verder met de diensten. 

 

 

3 Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74. Goedkeuren 

procedure en verkoopsvoorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling 

Vastgoedtransacties.  

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn  

Het betreft hier een aankoop van 1685 m2 en bij uitbreiding met de twee aanpalende 

percelen 3000m2. 

Via het RUP en de keuze om verticaal op de Leie te bouwen werd een belangrijke 

hypotheek gelegd op de mogelijkheden om te bouwen langs de Tweebruggenstraat: dit 

betekent dat de aanpalende percelen (de zaal + tuin apotheek) ook moeten verworven 

worden: dit kan potentiële kopers afschrikken of zeker de timing van realisatie vertragen. 

Wat betekent de term: de promotionele achtergrond in de nota? 

Waarom dit stuk niet in twee fases verdelen: dit kan leiden naar snellere realisatie 

Marktstraat en kan zorgen voor een hogere verkoopprijs? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Ik doe navraag. 

 

Aanvullend antwoord van de burgemeester 

Het antwoord op uw eerste vraag zit eigenlijk vervat in uw vraagstelling zelf.  Er is 

inderdaad enerzijds een pand en anderzijds grond achter het pand.  Die twee zouden 

kunnen opgedeeld worden.  En de grond achter het pand omschrijft de commissaris dus 

als de promotionele achtergrond. 

Wij hebben de keuze gemaakt om het perceel niet op te splitsen in enerzijds het gebouw, 

anderzijds de grond.  En we denken niet dat dit vertraging zal geven want we zijn er ons 

van bewust dat er effectief een verkoopkans is ook samen met eigenaars aan de 

voorkant.  De koper kan nog altijd beslissen om apart te gaan ontwikkelen. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele 

Zal de afspraak om de 74 op te nemen in het Lokaal Opvanginitiatief de verkoop niet 

vertragen? 

 

Antwoord van de burgemeester 

De afspraak met het OCMW is dat vanaf de compromis we eigenlijk een opzeg doen 

zodanig dat tegen dat de akte verleden wordt, de bewoners het pand op een correcte 

manier hebben verlaten. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Ik zal de andere tussenkomsten en bezorgheden niet meer herhalen.  Het stemt me 

echter wel gelukkig dat we ‘eens in het midden van het bed liggen’.  Ik denk dat we zelfs 

met één van de twee buren ook weg kunnen om projecten te realiseren.  Dit lijkt me een 

goede optie om een verkoop te realiseren. 

 

 

4 Aankoop grond langs de Marktstraat/N43 jegens het Agentschap Wegen 

en Verkeer. Goedkeuren ontwerpakte Afdeling Vastgoedtransacties. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

De prijs lijkt me hoog.  Hoe komen ze tot dit bedrag, wat zijn hun vergelijkingspunten? 

 

 

  



Antwoord van de burgemeester 

De schatter gaat kijken naar panden of gronden in de buurt die in de laatste jaren 

verkocht zijn en die verkoopsprijzen worden dan gebruikt om de raming te maken.  Dus 

dit is effectief gebaseerd op effectief gerealiseerde verkopen in de laatste jaren. 

 

 

5 Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 1 : Herstel asfaltwegen. Goedkeuren 

bestek, raming (106.594,34 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Nog niet zo lang geleden keurden wij een lichtplan goed.  Zit ook de nieuwe reflecterende 

belijning in dit bestek van wegeniswerken?   

Verder vraag ik aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op de markt.  Ik hoor dat er asfalt 

op de markt komt die bij nacht oplicht.  We zijn steeds vooruitstrevend geweest met de 

stad o.a. met het creëren van het lichtplan.  Ik denk dat we ook oog moeten hebben voor 

nieuwe technieken en nieuwe technologiën.  Dus graag verdere aandacht voor die zaak. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

In het bestek staat er dat er zal gewerkt worden tussen Duma en de Glascentra.  Welk 

stuk wordt er nu precies aangepakt?  Enkel het stuk tussen Duma en Glascentra of ook 

nog verder?  Want verderop in de straat richting Kuurnsestraat is er toch wel een 

serieuze wateroverlast. 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Op de tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi.   

Ik ben me bewust van de wateroverlast, het stuk zit er wel nog niet in.  Maar ik zal 

bekijken of we dit stuk nog kunnen meenemen in de uitvoering. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Stijn Derammelaere. 

We hebben een evaluatie gedaan van een proefproject met belijning.  En de evaluatie 

was niet zo positief.  Die nieuwe vorm van belijnen lijkt ons niet zo efficiënt.  Reflectoren 

plaatsen lijkt ons veel efficiënter, zoals we bijvoorbeeld in de Hoogstraat gedaan hebben. 

 

 

6 Ombouwen Eilandschool tot academie (Stedelijke Academie voor 

Beeldende Vorming).  Goedkeuren bestek, raming (1.153.286,73 + 6 % 

btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Zo goed als al onze Harelbeekse scholen zitten nokvol.  De nieuwbouw in Bavikhove is 

een kwalitatief project en een goede zaak maar dit initiatief zorgt voor weinig extra 

plaatsen voor de leerlingen, ook daar zit het reeds vol!  

Volgens de cijfers van het kabinet Crevits  zitten we met een stijging  van 20% tegen 

2020, en zouden er 143 plaatsen te kort zijn, ik vrees zelfs dat dit een understatement 

is, want Harelbeke is nog maar aan het begin van zijn expansie, huizen en 

appartementen rijzen als paddenstoelen uit de grond. 

De Vlaamse minister rijkt ons de hand met volgende quote: “De capaciteitsmonitor zal 

ons helpen om verder gericht te investeren.” 

Hoe dan ook zal er in de nabije toekomst een soort van satelliet-school  nodig zijn waar 

de overcapaciteit  voor bv een 10 tal jaar kan opgevangen worden.   

En nu kom ik op het agendapunt van vandaag, op de foto zie je duidelijk een 

aantrekkelijke nieuwbouw in het midden van de speelplaats verbonden met de bestaande 

site, allemaal ruime lokalen die multi-inzetbaar zijn, de site ligt in het midden van de 

stad en kon vooraleer het volledig aan het kunstonderwijs toe te wijzen kan daar eerst in 

samenwerking met de andere onderwijsnetten van de stad een aantal jaar lager 

onderwijs georganiseerd worden.   



De stad die een gebouw faciliteert  is een broodnodige eerste stap die kan gezet worden 

om de Harelbeekse jongeren in eigen stad naar school te laten gaan. 

Vandaag grijpen we de kans spijtig genoeg niet om te investeren in het lager onderwijs, 

in de toekomst van onze stad!  In plaats daarvan kiest de meerderheid in een sterk 

afgeslankt project van de studie die architect Wielfaert in opdracht van de stad heeft 

gemaakt.  Voor 1.222.483,93 euro ofwel een goede 49 miljoen oude Belgische frank 

krijgen we een nieuwe hoofdingang en een omgebouwde turnzaal.  De voorbije jaren 

werden er reeds vele miljoenen in deze site geïnvesteerd, Er werd reeds een nieuwbouw 

geannexeerd  en ook onze eigen stadsdiensten hebben prachtig werk afgeleverd, denk 

maar aan de gangen die een tentoonstellingsruimte is geworden en hoe van klaslokalen 

kunstateliers werden gemaakt.  Kosten nog moeite werd gespaard. De CD&V had liever 

gezien dat dit budget naar een extra nieuwbouw gaat zoals op de foto i.p.v. een half 

project met veel oplapwerk waarvan een groot deel perfect door onze eigen diensten kan 

verwezenlijkt of opgevolgd worden. Spijtig dat in dit project de ziel en het hart wordt 

uitgerukt.    

Wie durft uit te rekenen wat die investeringen van het gebouw SABV kost per leerling 

enkel en alleen voor de leerlingen van het SABV?  

Als laatste stel ik opnieuw mijn dringende vraag voor het “RUP eiland” dringend op de 

agenda te plaatsen. 

Op die manier kan de groenstrook langs weerskanten van de eiland school, de 

Tientjesstraat en de Veldstraat opgegeven worden en kan er in de toekomst dwars 

geparkeerd worden in die smalle straten.  Die twee groenstrookjes zijn trouwens van 

weinig belang en arbeidsintensief voor onze groendienst. 

Bijkomende voordelen: 

- Na de heraanleg van het nabijgelegen eilandplein zijn er wat parkpeerplaatsen 

minder voor de inwoners,  velen hebben géén garage, dit zal de capaciteit 

opnieuw verhogen. 

- Het volwassenonderwijs van onze stedelijke kunstacademie verhuisd meer en 

meer naar deze site, dit verhoogd ’s avonds de parkeerdruk en velen rijden nu op 

het judoplein om te parkeren.  Veelal in het gras, dit is een speelplein en is niet 

voorzien voor parking. 

- Het zijn smalle éénrichtingsstraten waardoor je door de winst aan ruimte een 

veilig fietspad en voetpad kan voorzien. 

Mijn excuses, ik viel in herhaling maar ik ben ook van plan om in de toekomst blijven op 

die nagel te kloppen tot er actie wordt ondernomen. 

 

Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne 

Dit dossier werd besproken op de vorige commissie WOL op 04.12.  Er waren toen op dat 

moment veel grote items, waardoor er eigenlijk relatief weinig tijd besteed werd aan dit 

dossier. Dit is toch wel een belangrijk dossier in onze gemeenteraad. Ik zou ervoor 

pleiten om niet altijd commissies te gaan uitstellen en eventueel eens een bijkomende 

commissie in te lassen zodanig dat we grondiger kunnen werken. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Als reactie op de tussenkomst van Francis Pattyn.  Toen we beslisten om het 

basisonderwijs in de school Kameleon te gaan stopzetten, pleitte u voor een consequente 

lijn, een lijn die ook uitgezet was in het verleden waar door u het dossier steunde.  Die 

consequente lijn vind ik nu niet terug in uw tussenkomst.  Als ik dit goed hoor is het nu 

terug naar af. 

Uw tweede opmerking dat dit project te duur is.  Ik denk dat de prentjes die u nu toont 

nog stukken duurder zijn en dat deze meerderheid beslist heeft om iets te bouwen dat 

financieel haalbaar was. 

 

Reactie schepen Patrick Claerhout 

Wat u toont uit de vorige legislatuur was dubbel zo duur dan wat we nu zullen bouwen.  

Vandaar dat de prentjes en de opties die toen genomen werden, geschrapt werden.  We 



zijn gegaan voor een nieuw project dat budgettair wel haalbaar was en die toch wel een 

belangrijke meerwaarde realiseert op het SABV. 

Ik ondersteun uw pleidooi tot grotere samenwerking tussen de scholen.  Ondertussen 

heb ik er als nieuwe schepen een zestal bezocht en op dat vlak is er nog wel werk aan te 

winkel. Niemand wil dat iemand anders in zijn school aanwezig is, maar ik werk aan een 

mentaliteitsverandering. 

Voor wat betreft de school op het Eiland is er met eigen middelen al een gans deel van 

de school mooi opgefrist en ik denk dat het nieuw gebouw met de nieuwe filosofie zeker 

en vast een meerwaarde zal zijn in het SABV. 

 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Hilde De Bruyne. 

Inderdaad we hadden te weinig tijd in de commissie, vandaar mijn uitgebreide uitleg hier 

in de gemeenteraad. 

 

Als reactie op de tussenkomst van de raadsleden Francis Pattyn en Stijn Soetaert. 

De resultaten van de capaciteitsmonitor moeten tegen 01.02.2016 door naar het 

ministerie en onze cijfers zullen binnen zijn. 

De globale cijfers van de minister kloppen met de fijne cijfers die we ondertussen 

verzameld hebben en bevestigen eigenlijk de tendens dat Harelbeke één van de drie 

gemeenten van West-Vlaanderen is waar de nood aan extra capaciteit in het onderwijs 

het grootst is.  In Harelbeke zien we voor een stuk een divers beeld.  In bepaalde 

scholen zitten we goed, voor sommige scholen voornamelijk te situeren in Stasegem 

schieten we zwaar te kort en voor een aantal scholen zitten we zwaar onder de maximale 

capaciteit.  In Hulste is de situatie het schrijnendste. Langs de ene kant heb je 

gemeenteschool die prop vol zit en langs de andere kant heb je de vrije basisschool die 

slechts voor 40% haar capaciteit benut.  En dit cijfer trekt natuurlijk alles naar beneden 

en trekt de situatie compleet scheef. 

Het tempo waarmee de Vlaamse overheid subsidiedossiers voor nieuwe scholen 

goedkeurt is zeer traag.  Voor wat het gemeentelijk onderwijs betreft, duurt dit 6 à 7 

jaar.  Voor wat het vrij onderwijs betreft, duurt dit 15 jaar.   

Hoe moeten we dit nu verder gaan oplossen?  Ik denk dat we naast de huidige cijfers ook 

de toekomstige cijfers moeten in de oefening steken, dat we de groene druk eigenlijk een 

gezicht moeten geven.  Om u een beeld te geven vanaf 2001 tot 2015 zijn er in 

Harelbeke elk jaar opnieuw 115 extra leerlingen in het onderwijs ingestroomd.  Als je dit 

en het tempo van de Vlaamse overheid in ogenschouw neemt, dan zullen die 

bouwsubsidies wellicht te laat komen.  Ik zie vrijdag a.s. minister Crevits op de opening 

van de Vrije School van Bavikhove en ik probeer haar deze diplomatiek nogmaals in te 

fluisteren. 

Nog cijfers voor 2016: vanaf nieuwjaar hebben we 83 kleuters bij, vanaf krokus stijgt dit 

naar 113 in Harelbeke.  Dus u zal  begrijpen dat de nood hoog is. 

 

Reactie schepen David Vandekerckhove 

Omtrent de vraag rond parking. 

Het RUP Eiland zal zeker nog opgestart worden in deze legislatuur en niet in het laatste 

jaar. 

 

Reactie raadslid Francis Pattyn 

Ik wil de schepen bedanken voor zijn deskundige uitleg.  Het is duidelijk dat u zich al 

goed ingewerkt heeft. 

Ik wens toch nog even door te gaan op de capaciteit van het Harelbeekse onderwijs.  Als 

je kijkt naar het vrij onderwijs dat ongeveer 75% van de totale capaciteit 

vertegenwoordigt, dan zit het volledig vol. Er is geen extra plaats meer. Dus m.a.w. de 

stad zal niet anders kunnen dan het probleem oplossen.  We zeggen wel dat we zullen 

bouwen, maar we beschikken zelfs met die bouw niet over extra capaciteit.  De vraag is 

hoe kunnen we elders in deze stad over extra capaciteit beschikken?  Bvb. in een 

centraal gebouw in het centrum van Harelbeke om tijdelijk de overcapaciteit op te 

vangen.  Het lijkt me een belangrijk werkpunt. 



 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn  

De oorspronkelijke opdracht, goedgekeurd door het vorig bestuur op 17 juli 2012 bevatte 

een aantal sterke punten: 

*een nieuw gebouw, een baken van creativiteit midden op de koer en het centrum van 

een nieuwe open ruimte in het dichtbevolkte Eiland; 

*een open ruimte als nieuwe attractiepool naast het vernieuwde Eilandplein. 

Wat vandaag voorligt is een veel te dure renovatie van een oude turnzaal en een oude 

conciërgewoning met als resultaat een zeer beperkte winst in aantal vierkante meters. 

Bestaat het perspectief om later toch de nieuwe fases te realiseren? 

 

Tussenkomst raadslid Eddy Glorieux 

Ik verwijs naar een krantenartikel van 01.12.2012 van de toenmalige verantwoordelijke 

schepen met het prentje dat nu getoond werd ook in de krant.  Toen was er geen 

oplossing voor de oude turnzaal, toen was er ook al een groene golf die nu zwaar door 

komt, maar in de krant vind ik nergens een verwijzing naar de insteek van het Eiland, 

noch naar die overcapaciteit en het dubbel gebruik van de gebouwen terug. 

 

Reactie raadslid Tijs Naert 

In verband met de groene druk.  Moeten we niet nadenken over tussenoplossingen in 

Stasegem? Bvb. de leegstaande pastorie of bvb. het Guldensporencollege? 

 

Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele 

Wat gaan we doen met de extra druk die er komt door de bouw van Bistierland?   

 

Reactie schepen Patrick Claerhout 

Ik denk dat we meer en meer moeten evolueren naar flexibele en polyvalente gebouwen.  

Gebouwen die we het ene moment kunnen gebruiken om de groene druk op te vangen 

en een paar jaar later eventueel voor andere zaken kunnen gebruiken. 

Dit is een gevoelig debat.  De directeurs staan daar niet altijd open voor, maar ik ben 

van plan dit debat ten gronde te voeren. 

Voor wat Stasegem betreft, ga ik op zoek naar een aantal overgangsscenario’s. 

 

Reactie raadslid Francis Pattyn 

Op de tussenkomst van raadslid Eddy Glorieux. 

U hebt gelijk, ik heb er toen niet over gesproken, maar toen was er ook nog geen klimaat 

om dit debat open te breken.  Het SABV kwam juist uit een gedwongen verhuis van het 

centrum van Harelbeke naar het Eiland.  Het zat in mijn achterhoofd, maar het was toen 

nog niet rijp voor de kranten. 

 

 

7 Motie betreffende de lastenverlaging voor lokale besturen. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere  

De motie vind ik een terechte vraag.  Heel wat steden en gemeenten zijn ons 

voorgegaan.  Deze raad mag dit niet beschouwen als een partijpolitiek standpunt en ik 

hoop dat er bij de oppositie voortschrijdend inzicht aanwezig is zodanig dat we deze 

motie unaniem kunnen goedkeuren. 

 

Reactie raadslid Rita Beyaert 

Onze fractie zal deze motie niet goedkeuren en onze motivatie is dezelfde als voor de 

vorige keer. 

 

 

  



Na de stemming vraagt raadslid Rita Beyaert opnieuw het woord: 

‘Ik wil de gemeenteraad erop wijzen dat er fout in de motie staat.  Er wordt verwezen 

naar de contractuelen in de privé-sector en niet naar de openbare sector en dat je dit 

dossier nog eens opnieuw naar de gemeenteraad zal mogen brengen’. 

 

Antwoord van de diensten. 

In het overwegende gedeelte staat er inderdaad een foute verwijzing.  De motie 

werd zoals ze goedgekeurd werd op de gemeenteraad doorgestuurd naar de 

minister. 

 

 

8 Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de 

gemeenteraad. Kennisname. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

- Indien niets wordt geregeld, wordt de voorzitter vervangen door de leden van de 

gemeenteraad volgens rang. Wat is er mis met die formule? Waar zit de logica 

van het voorgestelde systeem? 

- Kan deze gemeenteraad geleid worden door een voorzitter die niet 

stemgerechtigd is als raadslid? 

 

Antwoord van de secretaris 

Het feit dat OCMW-voorzitter Dominique Windels in de lijst staat, is inderdaad niet 

correct.  Hij moet geschrapt worden op de lijst. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 6: 

Stemden tegen:de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rosanne 

Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, 

Sofie Decavele, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert en Hilde De Bruyne. 

 

Onthield zich: raadslid Rik Vandenabeele. 

 

Punt 7: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Sofie Decavele, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert en Hilde De 

Bruyne. 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 21 december 2015 dat als 

goedgekeurd mag worden schouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 22.07 uur. 

 

 

 

Frank Detremmerie Filip Kets 

Wnd. secretaris Voorzitter 


