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De zitting begint om 19.35 uur 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Zuid–West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. Voordracht van twee kandidaat 

bestuurders. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Detailstudie door Infrax in het kader van de ESCO-diensten in de stadsgebouwen 

gelegen langs het warmtenet fase 1.  Kennisname haalbaarheidsstudie en opmaak 

detailstudies. 

3 Verkoop van groenzones aan de aanpalende eigenaars van Koeksken nr. 15 tot en 

met nr. 22. Goedkeuren ontwerpakte. 

4 Studieopdracht ontwerp en realisatie nieuwe basisschool Stasegem.  Goedkeuren 

bestek, raming (384.000 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

5 Heraanleg Marktplein - Fase 1: Rioleringen en archeologisch onderzoek. 

Goedkeuren bestek, raming (557.884,14 euro + 21 % btw waarvan 413.056,14 

euro + 21 % btw lastens de stad) en gunningswijze. 



DEPARTEMENT FACILITY 

6 Leveren en plaatsen van urnekelders 2016-2018.  Goedkeuren bestek, raming 

(45.012,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

7 Elektriciteitswerken school Bavikhove.  Goedkeuren bestek, raming (18.615 euro + 

deels 6 % en deels 21 % btw) en gunningswijze. 

8 Rollend materieel departement facility. Bestelwagen CNG (Compressed Natural 

Gas).  Goedkeuren bestek, raming (30.991,74 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

9 Gezamenlijke aankoop schrobzuigmachines.  Goedkeuren technische beschrijving, 

raming (13.636,36 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10 Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid Zuid-West-

Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

van 17 mei 2016. 

11 Leiedal. Algemene vergadering van 24 mei 2016. Goedkeuren statutenwijziging. 

12 Leiedal. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 24 

mei 2016. 

13 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). Bepalen 

mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 17 mei 2016. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

14 Jaarrekening 2015 kerkfabrieken. Advies. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

15 Goedkeuren ereburgerschap Eli Iserbyt. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

16 Project regio onder de scanner. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

17 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vaste benoeming ingevolge de 

opnieuw gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

18 Politieverordening van de burgemeester van 23 maart 2016. Kennisname. 

19 Vragenkwartiertje. 



*** 

De gemeenteraad houdt één minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen te 

Zaventem en Brussel op 22.03.2016. 

*** 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. Voordracht van twee kandidaat 

bestuurders. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Nadat het college op 29.03.2016 het deel van de dagorde van de gemeenteraad van 

18.04.2016 had vastgesteld waaromtrent de voorzitter van de raad zou worden verzocht 

de gemeenteraad samen te roepen, bereikte op 31.03.2016 het bundel betreffende de 

Algemene Vergadering Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij de stad. Dit bundel 

kon pas aan het college worden voorgelegd in de eerstvolgende zitting op 12.04.2016. 

 

De in dit bundel aangekondigde algemene vergadering heeft plaats op 26.05.2016.  Er 

kunnen namens de stad twee kandidaten voorgedragen worden in de raad van bestuur 

van de Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij.   

 

Het indienen van de kandidaturen moet voor 15.05.2016 gebeuren. Later ingediende 

kandidaturen worden niet in rekening genomen.   

 

Zodoende zou er geen gemeenteraadszitting meer zijn waarop het punt tijdig en op 

normale wijze kan worden geagendeerd.   

 

Dit vormt een spoedeisend geval in de zin van art. 29 van het gemeentedecreet, nu voor 

de gestelde datum van de het indienen van de kandidaturen geen gemeenteraad meer is 

voorzien en de stad haar recht op voordracht moet kunnen uitoefenen. 

 

Er wordt voorgesteld het punt “Zuid –West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij.  

Voordracht van twee kandidaat bestuurders” bij toepassing van art. 29 GD aan de 

dagorde toe te voegen en op vandaag in behandeling te nemen. 

 

De volgende gemeenteraadsleden nemen aan de stemming over deze toevoeging deel:  

Alain Top, Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, Inge Bossuyt, 

Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout, Dominique Windels, Filip Kets, Eddy 

Glorieux, Rita Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rosanne 

Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Tijs Naert, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Stijn 

Derammelaere, Fleur De Buck. 

 

Het resultaat van de stemming is als volgt:  

 

Stemden voor de toevoeging: Alain Top, Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, 

Jacques Maelfait, Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout, Dominique 

Windels, Filip Kets, Eddy Glorieux, Rita Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, 

Francis Pattyn, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, 

Donald Langedock, Tijs Naert, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn 

Callewaert, Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck. 

 



Stemden tegen de toevoeging: nihil. 

 

Onthielden zich: nihil. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

BESLUIT: 

 

Voegt volgend punt aan de dagorde toe ”Zuid–West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij.   

Voordracht van twee kandidaat bestuurders.” 

 

*** 

 

Verder beraadslagend als volgt. 

 

Op 19.10.2015 keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de Zuid-West-Vlaamse 

huisvestingsmaatschappij goed.  Deze statutenwijziging was nodig ten einde zich te 

confirmeren met het besluit van de Vlaamse regering van 16.05.2014.  Dit besluit 

bepaalt dat de algemene vergadering de nodige aanpassingen dient uit te voeren aan de 

statuten en aan de samenstelling van de raad van bestuur om te voldoen aan de 

bepalingen van artikel 19 van onderhavig besluit, ten laatste op 01.01.2016.  In 

afwijking hiervan kan de algemene vergadering beslissen om de samenstelling van een 

nieuwe raad van bestuur uit te stellen tot ten laatste de algemene vergadering  waarop 

de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd, en uiterlijk op 01.07.2019. 

 

De wijziging gebeurt echter in stappen.  Artikel 6 van de statuten blijft van kracht tot en 

met 26.06.2016 en zal vervangen worden door artikel 6 bis met ingang vanaf 

27.05.2016 en dit tot en met 23.05.2019. Daarna treedt artikel 6ter in werking. 

 

Artikel 6bis bepaalt dat de vennootschap bestuurd wordt door een raad bestaande uit 15 

leden.  De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.  Eén mandaat van 

bestuurder wordt voorbehouden aan de provincie.  8 mandaten (i.p.v. 7 art.6) worden 

voorbehouden aan de gemeenten, met dien verstande dat iedere gemeente maximaal 

twee bestuurders kan afvaardigen in de raad van bestuur.  Éen mandaat van bestuurder 

wordt voorbehouden aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.  5 mandaten 

worden voorbehouden aan de andere inschrijvers. 

 

Tot op heden had Harelbeke enkel een mandaat via het OCMW.  Dit kan nu uitgebreid 

worden via de stad met 2 kandidaat bestuurders. 

 

De uitnodiging tot de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse 

huisvestingsmaatschappij die plaatsvindt op donderdag 26.05.2016 om 19.30 u in de 

grote zaal van het OC Marke, Hellestraat 6 te Marke, heeft volgende agenda: 

 

- Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van 

het dienstjaar 2015 en het bijzonder verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal 

oogmerk van de vennootschap. 

- Kennisname van het verslag van de Commissaris. 

- Goedkeuring van de jaarrekening 2015. 

- Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris. 

- Definitieve benoemingen: 

Bekrachtiging van de voorlopige benoeming door de Raad van bestuur van 

28/01/2016 van de heer Depaemelaere Koen, vertegenwoordiger van de stad 

Menen. 

- Statutaire benoemingen: 



Ingevolge art. 6 bis van de statuten vervalt bij de algemene vergadering het 

mandaat van : 

. De heer Godefroid Jules, vertegenwoordiger van de Stad Waregem (steden en 

gemeenten) 

.De heer De Greve Werner, vertegenwoordiger van de Gezinsbond Kortrijk 

(andere inschrijvers) 

Dit mandaat wordt in overeenstemming met art. 6 bis van de statuten vacant 

verklaard voor steden en gemeenten met een maximale vertegenwoordiging van 

2 bestuurders in de Raad van Bestuur per stad of gemeente. 

 

Het komt de gemeenteraad toe 2 kandidaat bestuurders voor te dragen om te voldoen 

aan artikel 6 bis van de statuten. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°;  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 
Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van 
een eerste kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse 
huisvestingsmaatschappij; 

 

27 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  
 
De heer Eric Kerckhof, raadslid, bekomt 26 ja-stemmen, 1 neen-stem, er zijn geen 
onthoudingen, 

 
Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van 
een tweede kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse 
huisvestingsmaatschappij; 

 

27 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  
 
Mevrouw Eveline Lahousse, raadslid, bekomt 24 ja-stemmen, 3 neen-stemmen, er zijn 
geen onthoudingen, 
 
Om deze redenen; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De heer Eric Kerckhof, raadslid, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen heeft bekomen, wordt voorgedragen als eerste kandidaat bestuurder in de raad 
van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. 
 
Mevrouw Eveline Lahousse, raadslid, die de volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt voorgedragen als tweede kandidaat 
bestuurder in de raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. 
 

  



Artikel 2 
 
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de Zuid-West-Vlaamse 
huisvestingsmaatschappij. 
 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Detailstudie door Infrax in het kader van de ESCO-diensten in de 

stadsgebouwen gelegen langs het warmtenet fase 1.  Kennisname 

haalbaarheidsstudie en opmaak detailstudies. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft op 19.05.2014 beslist om toe te treden tot de activiteit 

warmtenetten van Infrax West. Daarnaast werd eveneens de intentienota goedgekeurd. 

Hierin engageerde de stad Harelbeke zich om de stedelijke gebouwen, waarvan de studie 

aantoont dat het mogelijk is, aan te sluiten op het in de straat aanwezige warmtenet. 

 

Op basis hiervan besliste het college op 24.11.2015 om een gezamenlijke 

haalbaarheidsstudie voor de discipline HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) uit te 

voeren voor de stadsgebouwen gelegen langs fase 1 van het te voorziene warmtenet. 

Het gaat om de gebouwen: SAMWD, Centrumschool, stadsarchief, brandweerkazerne, 

TSAS en jeugddienst. Naast de discipline HVAC werd ook gevraagd om Relighting te 

bekijken, behalve voor het stadsarchief. Voor het SAMWD werd eveneens de 

gebouwenschil bekeken. 

 

Deze haalbaarheidsstudie kadert binnen de ESCO-diensten die Infrax aanbiedt. De stad 

Harelbeke tekende op 24.05.2011 in op het gratis basispakket van ESCO. Hierdoor kan 

de stad Harelbeke een gratis beroep doen op het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. 

 

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie omvat een raming van de vooropgestelde 

investering, besparing, terugverdientijd en een financieringsvoorstel.  

De haalbaarheidsstudie wordt toegevoegd aan dit gemeenteraadsdossier. Overzicht 

geraamde kostprijs voor de voorgestelde investeringen per stadsgebouw en per discipline 

(excl. 21 % btw): 

 

Stadsgebouw Discipline Kostprijs maatregelen  
(excl. 21 % btw) 

SAMWD Relighting 56.709,92 

  Gebouwenschil 24.897,50 

  HVAC 481.518,98 

Centrumschool Relighting 57.261,25 

  HVAC 168.068,60 

Stadsarchief HVAC 77.994,13 

Brandweerkazerne Relighting 31.721,24 

  HVAC 35.193,50 

TSAS Relighting 16.415,34 

  HVAC 16.256,40 

Jeugddienst Relighting 14.271,16 

  HVAC 30.251,98 



 

Op basis van deze haalbaarheidsstudie kan het lokale bestuur beslissen of het deze 

voorgestelde maatregelen al dan niet wenst verder uitgewerkt te zien door Infrax. Indien 

het bestuur beslist om hierop in te gaan, dient er aangegeven te worden voor welke 

maatregelen zij een detailstudie wenst.  

 

De detailstudie beoogt een verder uitwerking naar economische kost, duurzaamheid en 

energetisch aspect. De kosten voor deze studie zijn, in tegenstelling tot de 

haalbaarheidsstudie, ten laste van stad Harelbeke. 

 

Deze detailstudiekosten worden geraamd op 71.047,11 euro (excl. 21 % btw) voor alle 

gebouwen samen.  

 

Per gebouw wordt dit als volgt opgedeeld: 

 

 SAMWD: 42.830,38 euro (excl. 21 % btw) 

 Centrumschool: 14.219,51 euro (excl. 21 % btw) 

 Stadarchief: 4.983,94 euro (excl. 21 % btw) 

 Brandweerkazerne: 4.176,56 euro (excl. 21 % btw) 

 TSAS: 2.036,34 euro (excl. 21 % btw) 

 Jeugddienst: 2.800,38 euro (excl. 21 % btw) 

 

De haalbaarheidsstudie werd besproken binnen de interne energiewerkgroep op 

17.03.2016. Er wordt voorgesteld om Infrax de opdracht te geven om voor alle 

gebouwen over te gaan tot een detailstudie voor zowel HVAC als voor Relighting.  

 

Er worden wel de volgende opmerkingen gemaakt: 

 

- De toekomstige functie van het stadsarchief blijft onduidelijk. Hierin bestaat de kans 

dat er uiteindelijk niet overgegaan wordt tot aansluiting op het warmtenet. 

- Voor wat betreft de brandweerkazerne blijft er ook onzekerheid over het verder 

gebruik. Daarom lijkt het aangewezen om de kosten tot een minimum te beperken. 

Voor HVAC dient dit beperkt te worden tot enkel de aansluiting op het warmtenet. De 

Relighting blijft wel interessant gezien de terugverdientijd slechts drie jaar bedraagt. 

 

De uitgevoerde detailstudie zal opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd te worden ter 

goedkeuring. Pas nadien kan overgegaan worden tot uitvoering van de werken waarbij 

Infrax opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in eigen naam en 

voor eigen rekening toewijst met naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving.  

 

Voor het uitvoeren van studies in het kader van de aanpassing van de 

verwarmingsinstallaties is er budget voorzien op de volgende budgetsleutels: 

221000/41010 – 221000/075010 – 221000/080021 – 221000/082011. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 12 en Afdeling 3, 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen. 

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

42. 

- Reglement inzake levering van ESCO-diensten, goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur van Infrax West op 28.11.2011. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 



- de collegebesluit van 24.05.2011 over de intekening op het gratis basispakket van 

ESCO. 

- de gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014 betreffende de toetreding tot de 

activiteiten warmtenetten van de opdrachthoudende vereniging Infrax West. 

- de gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014 betreffende het goedkeuren van de 

intentienota in verband met het warmtenet tussen stad Harelbeke en Infrax West. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt kennis van de haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrax voor 

de stadsgebouwen gelegen langs de aanleg van het warmtenet fase 1. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad verzoekt Infrax tot het uitvoeren van een detailstudie in het kader van 

de ESCO-diensten voor de volgende disciplines en voor de volgende stadsgebouwen: 

 

- SAMWD: HVAC, Gebouwenschil en Relighting. 

- Centrumschool: HVAC en Relighting. 

- Stadsarchief: HVAC en Relighting. 

- Brandweerkazerne: HVAC en Relighting. 

- TSAS: HVAC en Relighting. 

- Jeugddienst: HVAC en Relighting. 

 

Artikel 3: 

 

Infrax wordt verzocht om de detailstudie voor de discipline HVAC voor de 

brandweerkazerne te beperken tot enkel de aansluiting op het warmtenet.  

 

Artikel 4: 

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Infrax West, Noordlaan 9 in 

8820 Torhout. 

 

Artikel 5: 

 

De uitgevoerde detailstudie zal opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden ter 

goedkeuring. Pas nadien kan overgegaan worden tot uitvoering van de werken waarbij 

Infrax opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in eigen naam en 

voor eigen rekening toewijst met naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving.  

 

 

  



3. Verkoop van groenzones aan de aanpalende eigenaars van Koeksken nr. 15 tot 

en met nr. 22. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op basis van de verkavelingsvergunning 70/5 van 16.11.1970 legde Leiedal ten noorden 

van de sociale wijk Koeksken en ten zuiden van het park-/natuurgebied van de 

Plaatsebeek een verkaveling aan met een 30-tal loten. 

 

In het midden van die verkaveling situeert zich een blok van 8 percelen, met 

huisnummer 15 tot en met 22. De percelen met huisnummer 15 tot en met 18 palen met 

hun achterperceelsgrens aan een 8 meter brede openbare groenstrook. Aan de andere 

kant van de groene strook grenzen de tuinen van de percelen met huisnummer 19 tot en 

met 22. Na de realisatie van de verkaveling droeg verkavelaar Leiedal bij akte van 

16.03.1981 deze groenstrook, samen met een deel van het naastliggend natuurgebied en 

met andere openbaar domein, over aan de stad ter inlijving in haar domein. 

 

Uiteindelijk werd deze groene strook niet echt als openbaar domein gebruikt. Op 

29.08.1984 maakte landmeter Demyttenaere een opmetingsplan op waarbij de 

groenstrook in 8 stukjes werd verdeeld. Deze 8 stukjes gaf de stad aan de 8 

respectievelijke aanpalers in concessie via een gebruikscontract (thans 10 euro/jaar). 

Hoewel in 1984 ook 8 verkoopdossiers werden opgestart, kwam het nooit tot een 

verkoop en bleven de concessies gewoon verder lopen.  

 

Begin 2015 besprak het college deze situatie en oordeelde dat, door het intens privatief 

gebruik van die groenzone, deze niet meer bruikbaar noch wenselijk was als openbaar 

groen. In plaats van deze terug open te stellen als openbare groenzone, zou deze aan de 

aanpalers –elk wat betreft hun respectievelijk gebruikt stukje- te koop worden 

aangeboden.  

Nadat hierover een consensus met de aanpalers-gebruikers werd bereikt tijdens een 

overleg van 04.05.2015, werd de verkoopprocedure opgestart.  

In opdracht en voor rekening van voormelde kandidaat-kopers stelde notaris Maelfait uit 

Harelbeke de ontwerpakte samen houdende volgende transacties : 

 

Koeksken Gebruikers contract Lot/opp. (plan) 

15 

 

Belaen- 

Verscheure 

27.06.1983 Lot 8 - 147m² 

16 

 

Callewaert-

Vanooteghem 

27.06.1983 Lot 6 - 140m² 

17 

 

Deruyck- 

Coussens 

27.06.1983 Lot 4 - 72m² 

18 

 

Tytgat- 

Verhulst 

27.06.1983 Lot 2 - 72m² 

19 

 

Verhaeghe- 

Coopman 

27.06.1983 Lot 7 - 72m² 

20 

 

Deschoemaeker 27.06.1983 Lot 5 - 72m² 

21 

 

Degryse- 

Schedin 

02.05.1985 Lot 3 - 72m² 

22 

 

Bruneel - 

Vanlerberghe 

27.06.1983 Lot 1 - 72m² 

 

Voormelde te verkopen loten zijn aangeduid op een geactualiseerd opmetingsplan van 

02.10.2015. 

 



De koopprijs per vierkante meter is door de administratie Vastgoedtransactie bepaald op 

38 euro/m² zodat de stad bij de voorgenomen verkoop geen financieel verlies zal lijden. 

Bovendien is het - uit hoofde van diens ligging en configuratie - aangewezen de 

omschreven stadsgrond onderhands te verkopen aan de aanpalers/kandidaat-kopers 

zoals hierboven vermeld, daar deze paalt aan hun eigendom. Doordat de vroegere 

verkaveling van 1970 wordt vernietigd, zijn er geen stedenbouwkundige bezwaren tegen 

de onderhandse verkoop.  

 

Aan de voorgenomen verkoop is op volgende wijze geëigende publiciteit gegeven:  

 

- Aanplakking ter plaatse en op het stadhuis van 09.12.2015 tot en met 

23.12.2015. 

- Publicatie op de webpagina van de stad Harelbeke. 

 

Uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 29.12.2015 blijkt dat 

er geen bezwaren werden ingediend tegen voormelde verkoop. 

 

Uit de door de notaris voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie een 

bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 30 september 2015 die volgende formule 

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

betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een daad van beschikking over een onroerend 

goed van de stad betreft. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 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 verkoop van een strook stadsgrond in het Koeksken 

aan : 

 

1) 147m² grond (lot 8) aan Belaen Luc – Verscheure Dina, Koeksken 15, tegen de prijs 

van 5.586,00 euro. 

 

2) 140m² grond (lot 6) aan Callewaert Dirk – Vanooteghem Sonia, Koeksken 16, tegen 

de prijs van 5.320,00 euro. 

 

3) 72m² grond (lot 4) aan Deruyck Ghislain –Coussens Christelle, Koeksken 17, tegen de 

prijs van 2.736,00 euro. 

 

4) 72m² grond (lot 2) aan Tytgat Marion – Verhulst Chantal, Koeksken 18, tegen de prijs 

van 2.736,00 euro. 

 



5) 72m² grond (lot 7) aan Verhaege Olivier – Coopman Kelly, Koeksken 19, tegen de 

prijs van 2.736,00 euro. 

 

6) 72m² grond (lot 5) aan Deschoemaeker Angelique, Koeksken 20, tegen de prijs van 

2.736,00 euro. 

 

7) 72m² grond (lot 3) aan Degryse Marc – Schedin Monique, Koeksken 21, tegen de prijs 

van 2.736,00 euro. 

 

8) 72m² grond (lot 1) aan Bruneel Martin – Vanlerberghe Tine, Koeksken 22, tegen de 

prijs van 2.736,00 euro. 

 

De verkoop kan doorgaan tegen de prijs en de voorwaarden vervat en omschreven in de 

ontwerpakte. 

 

Artikel 2: 

 

Akte wordt genomen dat er bij het sluiten van het openbaar onderzoek geen bezwaren 

werden ingediend. 

 

Artikel 3: 

 

De vertegenwoordigers van de stad worden volmacht verleend om de authentieke akte 

voor de verkoop zoals vermeld in art. 1 en opgemaakt door notaris Maelfait uit 

Harelbeke, namens de stad te ondertekenen. 

 

Artikel 4: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

Artikel 5: 

 

Instemming wordt verleend met het schrappen van de 8 voormelde concessiedossiers. 

 

 

4. Studieopdracht ontwerp en realisatie nieuwe basisschool Stasegem.  

Goedkeuren bestek, raming (384.000 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stedelijke basisschool in Stasegem is zo’n 40 jaar geleden gebouwd en is in 

toenemende mate minder geschikt voor het onderwijs dat er moet doorgaan. 

In 2011 werd door het departement Werken, Ondernemen en Leren (WOL) een aanvraag 

ingediend bij Agion voor het bekomen van subsidies voor de bouw van een nieuwe 

school. 

Het bestuur heeft in haar meerjarenplanning, onder beleidsdoelstelling 8, beslist om 

voldoende aanbod basisonderwijs en kinderopvang te organiseren. 

Naar aanleiding van het telefonisch bericht van het OVSG dat er verwacht wordt dat er 

tegen eind 2016 een goedkeuring zal komen voor de gevraagde subsidies in 2017/2018 

voor de bouw van een nieuwe school is het aangewezen de procedure op te starten voor 

het aanstellen van een ontwerper voor deze opdracht. 

 



In het kader van de opdracht “Studieopdracht ontwerp en realisatie nieuwe basisschool 

Stasegem” werd een bestek met nr. 861.2-A.16/13 opgesteld door het Departement 

Grondgebiedszaken. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 384.000,00 euro excl. btw of 

464.640,00 euro incl. 21 % btw. 

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 euro en het project niet nominatief in het 

budget is voorzien (toepassing art. 43 par 2, 11° van het gemeentedecreet). 

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

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

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

budgetcode 221007/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1) en in het 

budget van de volgende jaren. 

 

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 25. 

-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 unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.2-A.16/13 en de raming voor de opdracht “Studieopdracht 

ontwerp en realisatie nieuwe basisschool Stasegem”, opgesteld door het departement 

Grondgebiedszaken 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 384.000,00 euro excl. btw of 464.640,00 euro incl. 21 % btw. 

 

  



Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

 

Artikel 3: 

 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

 

Artikel 4: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 

Europees niveau. 

 

Artikel 5: 

 

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

budgetcode 221007/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1) en in het 

budget van de volgende jaren. 

 

 

5. Heraanleg Marktplein - Fase 1: Rioleringen en archeologisch onderzoek. 

Goedkeuren bestek, raming (557.884,14 euro + 21 % btw waarvan 

413.056,14 euro + 21 % btw lastens de stad) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In zitting van 21.10.2013 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met 

Infrax en het studiecontract in uitvoering van het masterplan betreffende “Herinrichten 

Marktplein” goed. 
In zitting van 03.12.2013 van het college van burgemeester en schepenen werd het 

studiecontract in uitvoering van het masterplan betreffende “Herinrichten Marktplein” 

gegund aan studiebureau Palmbout Urban Landscapes, gevestigd Schiedamse Dijk 44 te 

3011 ED Rotterdam (Nederland) goed. 

In zitting van 17.02.2014 keurde de gemeenteraad de gewijzigde contractvoorwaarden 

betreffende het studiecontract in uitvoering van het masterplan goed. 

 

Vanaf 2015 starten de werkzaamheden voor de centrumvernieuwing van de stad 

Harelbeke. De her in te richten site situeert zich tussen de Marktstraat, de Leiestraat, het 

Marktplein en de Hospitaalstraat. Deze werken kaderen in een stedenbouwkundig 

ontwerp opgemaakt door NV Palmbout uit Rotterdam. Na afbraak van het 

handelscentrum II en de gebouwen tussen de Hospitaalstraat en het gebouw van de 

sociale bouwmaatschappij wordt een nieuw plein aangelegd tussen de Marktstraat en de 

Leie. Een stadsbouwblok zal gerealiseerd worden aansluitend aan het gebouw van de 

sociale bouwmaatschappij tot aan het handelscentrum I ter hoogte van de Marktstraat. 

Onder het te realiseren gebouw en het ontstane binnengebied worden ondergrondse 

parkeerplaatsen voorzien. 

De uitvoering van deze werken zal gepaard gaan met belangrijke reliëfwijzigingen en 

uitgraving van bodem. 

Voor deze opdracht werden bijzonder voorwaarden opgesteld bij de vergunning voor de 

voorafgaande archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 

De archeologische erfgoedzorg is een actueel thema geworden. De materie wordt in het 

Vlaamse Gewest geregeld door het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 

(vervanging van het monumentendecreet van 1976, het archeologiedecreet van 1993, 

het landschapsdecreet van 1996 en de wet uit 1931 op het behoud van monumenten en 

landschappen). 



Zo worden het behoud en het beheer van de waarden van onze landschappen, 

monumenten en archeologie verzekerd. Het verdrag van Valletta (1992) komt volledig 

tot zijn recht in het decreet. Archeologie wordt beter geïntegreerd in projecten en wordt 

vroeg betrokken in het bouwproces. 

In het voorjaar van 2014 werd een bureaustudie uitgevoerd door BVBA BAAC. Bij dit 

onderzoek werden alle beschikbare archeologische gegevens verzameld en aangevuld 

met cartografische in historische data. 

Het onderzoek kadert in de geplande herinrichting van het actuele Marktplein, waarbij 

een kwalitatieve open ruimte wordt gecombineerd met nieuwbouw. 

Doel van de prospectie met ingreep in de bodem was een archeologische evaluatie van 

het terrein. Dit hield in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, 

gedetermineerd en gewaardeerd werd en dat de potentiële impact van de geplande 

werken op de archeologische resten werd bepaald. 

Aan de hand van de archeologische evaluatie werd door de dienst erfgoed een verder te 

onderzoeken zone bepaald die volledig aan een archeologisch onderzoek wordt 

onderworpen. Voor deze zone werd door de dienst erfgoed een detailbestek opgemaakt.  

Door studiebureau Palmbout Urban Landscapes, KBO nr. NL 804 722 432 B01, 

Schiedamse Dijk 44 te NL-3011 ED Rotterdam werd in opdracht van Infrax en de stad 

Harelbeke voormeld bestek verder aangevuld met de riolerings- en infrastructuurwerken 

voor de toekomstige markt. Deze werken dienen in eerste instantie uitgevoerd zodat de 

oude Arendsbeek kan worden vrijgegeven. Deze dient verwijderd voor het project PPS 

Marktcentrum. 

Het voorliggende bestek omvat de archeologische opgraving in de door erfgoed 

vastgelegde zone in combinatie met de riolerings- en infrastructuurwerken voor de 

toekomstige markt en de omleiding van de oude Arendsbeek. 

Het groeperen van deze werken, vereiste het afsluiten van een samenwerkings-

overeenkomst met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen worden 

vastgelegd. 

Dit gebeurde in zitting van 21.10.2013 door de gemeenteraad. 

Belangrijk hierbij is dat de stad – wegens haar verhoudingsgewijze groter aandeel in de 

globale kost – als opdrachtgevend bestuur optreedt. 
Het algemeen principe is dat CVBA Infrax instaat voor de constructies buiten de sleuf- en 

werkbreedte van de rioleringswerken. 

Dit is een dossier zonder VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) bijdrage waardoor CVBA 

Infrax 25 % betaalt van de rioleringskosten en de stad instaat voor de resterende 75 %.  

Er is ook nog een kostenverdeling tussen de stad en CVBA Infrax inzake het theoretisch 

sleufherstel. 

 

In het kader van het PPS project werd in het BAFO (Best and final offer) van Immogra 

overeengekomen dat de voorkeursbieder zal voorfinancieren wat betreft de totale 

grondafvoer en gebeurlijke verwerking van de asfalt, de funderingslaag en de 

ondergrond binnen deelgebied 1/2 en dit tegen marktconforme tarieven bij een continue 

grondverzet. 

De stad Harelbeke neemt de kosten van de kranen voor de uitgraving ten laste. 

 

In het kader van deze gezamelijke opdracht werd een bestek opgesteld door de 

ontwerper, Palmbout Urban Landscapes, Schiedamse Dijk 44 te NL-3011 ED Rotterdam. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 557.884,14 excl. 21 % btw waarvan 

€ 413.056,14 excl. 21 % btw lastens de stad. 

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

de aard van de bestelling (limiet van € 85.000,00 excl. btw overschreden) en gezien de 

concurrentie hier maximaal speelt en de gunning van de opdracht kan plaatsvinden op 

grond van de laagst aangeboden prijs. 

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

budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) en op 

budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2C (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2). 

 



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 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. 

- 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: 

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg Marktplein - Fase 1 : Rioleringen 

en archeologisch onderzoek”, opgesteld door de ontwerper, Palmbout Urban Landscapes, 

Schiedamse Dijk 44 te NL-3011 ED Rotterdam 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 € 557.884,14 excl. 21 % btw waarvan € 413.056,14 

excl. 21 % btw lastens de stad. 

 

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 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) en op 

budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2C (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2). 

 



 

DEPARTEMENT FACILITY 

6. Leveren en plaatsen van urnekelders 2016-2018.  Goedkeuren bestek, raming 

(45.012,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op de begraafplaatsen dienen voldoende lege urnekelders aangelegd om reserve te 

hebben voor de toekomst. Rondom de kelders wordt teelaarde aangevoerd en 

grindgazonpaden aangelegd. 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van urnekelders 2016-2018” werd 

een bestek met nr. 862.1-A16/14 opgesteld door het departement facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.012,50 excl. btw of € 54.465,13 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000) en 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt 

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

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 222000/099010-B&W-B&W 3. 

 

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 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 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 artikel 105. 

-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 unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 862.1-A16/14 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

van urnekelders 2016-2018”, 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 € 45.012,50 excl. 

btw of € 54.465,13 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 222000/099010-B&W-B&W 3. 

 

 

7. Elektriciteitswerken school Bavikhove.  Goedkeuren bestek, raming (18.615 

euro + deels 6 % en deels 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De school Bavikhove dient conform gemaakt te worden volgens AREI-wetgeving. Er 

dienen ook bijkomende werken uitgevoerd aangaande evacuatie in geval van brand 

(veiligheidsverlichting + evacuatie-alarm). 

In het kader van de opdracht “Elektriciteitswerken school Bavikhove” werd een bestek 

met nr. 861.2-A16/15 opgesteld door het departement facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18.615 euro excl. btw of 21.128,03 

euro incl. deels 6 % en deels 21 % btw. 

Doordat het gebouw voor de helft wordt toegewezen aan de jeugdwerking kan de 

verminderde btw-regeling van 6 % voor schoolgebouwen slechts voor de helft 

aangewend worden. 

 

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). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000) en 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt 

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

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

budgetcode 261000/005010-ALGFIN-ALGFIN 7. 

 

 



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 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 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 artikel 105. 

-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, § 3. 

-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 unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.2-A16/15 en de raming voor de opdracht “Elektriciteitswerken 

school Bavikhove”, 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 € 18.615,00 excl. btw of 

€ 19.731,90 incl. 6% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 261000/005010-ALGFIN-ALGFIN 7. 

 

 

  



8. Rollend materieel departement facility. Bestelwagen CNG (Compressed Natural 

Gas).  Goedkeuren bestek, raming (30.991,74 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Rollend materieel Facility: Bestelwagen CNG” werd een 

bestek met nr. NH-338 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, departement facility 

- Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.991,74 excl. btw of € 37.500,00 

incl. 21% btw. 

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

zonder bekendmaking. 

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

budgetcode 242000/011920-BOD-BOD 10. 

Dit voertuig wordt ter vervanging van de Ford Transit (AWI 229, diesel) bouwjaar 

20/10/2000 van de groendienst gekocht. 

 

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 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 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 artikel 105. 

- 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 unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. NH-338 en de raming voor de opdracht “Rollend materieel Facility: 

Bestelwagen CNG”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - 

Aankoop 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 € 30.991,74 excl. btw of € 37.500,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

 

9. Gezamenlijke aankoop schrobzuigmachines.  Goedkeuren technische 

beschrijving, raming (13.636,36 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Gezamenlijke Aankoop Schrobzuigmachines” werd een 

technische beschrijving met nr. NH-339 opgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.636,36 excl. btw of € 16.500,00 

incl. 21% btw. 

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

zonder bekendmaking.  

Stad Harelbeke beschikt overwegend over de schrobzuigtoestellen en poetskarren van de 

firma Floorpul en het schoonmaakpersoneel is overal inzetbaar. Om duurzaamheid van 

de machines te kunnen garanderen is het zeer belangrijk dat de machines correct 

onderhouden en gebruikt worden (volgens de opleiding van de leverancier). 

 

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

budgetcode 230000/070510-VT-VT 84 (Zuiderkouter, 1ste machine), 230000/074010-VT-

VT 19 (Sporthal Vlasschaard, vervanging oude machine met draad en niet zelftrekkend) 

en 230000/080021-WOL-WOL 58 (School Centrum, vervanging, motor is verbrand in 

2015, oude machine brandweer met draad ingezet ter depannage). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42 betreffende de 

bevoegdheden van de Gemeenteraad; 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 

betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten; 

- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

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

inzonderheid artikel 26, § 1, 3° b (aanvullende leveringen voor gedeeltelijke 

vernieuwing/uitbreiding); 

- koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren. 

- 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. 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De technische beschrijving met nr. NH-339 en de raming van € 13.636,36 excl. btw of 

€ 16.500,00 incl. 21% btw voor de opdracht “Gezamenlijke Aankoop 

Schrobzuigmachines”, worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij 

wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10. Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 17 mei 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad ontving de uitnodiging tot de algemene vergadering van Imog op dinsdag 

17.05.2016 om 18.30 u. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de 

afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke, met volgende agenda: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur  

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2015  

3. Verslag van de Commissaris  

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2015  

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris  

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat  

7. Verlenging mandaat Commissaris  

8. Statutaire benoemingen  

9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst  

10. Toelichting activiteiten 2015  

11. Varia – voorleggen financieel beleid 

 

De gemeenteraad aanhoort de toelichting door Inge Bossuyt, schepen, bij het jaarverslag 

en de rekening 2015 van Imog. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer 

David Vandekerckhove aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van 17.05.2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 



 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen gaat de gemeenteraad over 

tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-

gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Imog van dinsdag 17.05.2016. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 
 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 
dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling. 
 
 

11. Leiedal. Algemene vergadering van 24 mei 2016. Goedkeuren 

statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

De stad ontving op 23.02.2016 de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal, 

die doorgaat op 24.05.2016 om 17.00 uur. 

 

Op de agenda van deze algemene vergadering staat onder andere een statutenwijziging. 

Het huidig ontwerp van statutenwijziging behelst 7 artikels.  Het ontwerp van 

statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 05.02.2016. 

 

De statutenwijziging heeft drie doelstellingen: 

 

1. Voldoen aan de programmawet 2014 (artikel 54) 

2. Voldoen aan het beleidsplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd op de 

Bijzonder Algemene Vergadering van 10 december 2013 (artikel 3) 

3. Het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen (artikels 4,10, 14, 28 en 

40) 

 

De stad Harelbeke is vennoot bij Leiedal. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de statutenwijziging goed te keuren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking,  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 



 
BESLUIT 
 
Artikel 1 

 

De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van Leiedal voorgesteld  

als volgt goed: 

 

1. Artikel 3 van de statuten: 

Aanvulling van 1° paraaf als volgt: 

“Leiedal heeft tot doel, als verlengstuk van de gemeenten, : 

 De deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 

taken door het verlenen van ondersteunende diensten 

 De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen 

 De krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende 

gemeenten als groep” 

 

2. Artikel 4 van de statuten: 

Vervanging van §3 als volgt: 

“diensten aan de deelnemende publiekrechtelijke overheden of aan andere 

aanbestedende overheden die niet voorkomen in de lijst van de exclusieve 

diensten en die bij de vereniging worden geplaatst met inachtneming van de 

wetgeving overheidsopdrachten zoals deze van toepassing is op de datum van de 

gunning van de diensten.” 

 

3. Artikel 10 van de statuten: 

Vervanging van §1 als volgt: 

“Het bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op 1 januari 

van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.” 

 

4. Artikel 14 van de statuten: 

Vervanging van §1 als volgt:  

“De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe ieder jaar aan Leiedal een 

bijdrage te storten ter financiering van de algemene werkingskosten, zijnde de 

kosten van algemeen bestuur en de kosten van algemene dienstverlening voor de 

groep gemeenten, omschreven in artikel 4 §1.” 

 

5. Artikel 28 van de statuten: 

Vervanging van §1 als volgt: 

“De raad van bestuur kiest op de eerste vergadering na de jaarvergadering, onder 

de stemgerechtigde leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters.  Ze 

worden benoemd voor een periode van zes jaar.  Het mandaat is hernieuwbaar, 

maar neemt evenwel een einde met het mandaat van bestuurder. 

 

6. Artikel 40 van de statuten: 

Vervanging van het artikel als volgt: 

“Alle akten die Leiedal tegenover derden binden, moeten door een lid van de raad 

van bestuur en door de algemeen directeur of een tweede bestuurder 

ondertekend worden.  Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of 

voor een reeks bepaalde rechtshandelingen worden gegeven door de raad van 

bestuur.  De akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, worden door 

de algemeen directeur ondertekend.” 

 

7. Artikel 54 van de statuten: 

Vervanging van 1. als volgt: 

“Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven: 



1. Bij winst: Op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering een 

bestemming geven aan het saldo.  De mogelijkheid tot dividenden aan de 

deelnemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten.” 

 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Leiedal. 

 

 

12. Leiedal. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

van 24 mei 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op dinsdag 24.05.2016 vindt de algemene vergadering van Leiedal plaats om 17.00 uur 

(ontvangst 16.30 u.) in CC De Steiger in Menen, Waalvest 1 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 
 

1. Verslag van de activiteiten in 2015. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris-revisor. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten. 

5. Statutenwijziging Leiedal 

6. Varia 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 19.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aangesteld voor de duur van de legislatuur.   

 

Na bespreking in de bevoegde raadscommissie van 14.04.2016 dient thans het mandaat 

te worden bepaald voor de vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in algemene 

vergadering van 24.05.2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 19.05.2014 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende de goedkeuring van de agenda 

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene  

vergadering van Leiedal van 24.05.2016; 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 
 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 24.05.2016, zoals opgenomen 

in de uitnodiging van 19.02.2016, wordt op basis van de bekomen documenten en 

toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Voor de stad Harelbeke verandert er niets in de wederzijdse exclusiviteiten. 

 

Artikel 3: 

 

Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van de 

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

 

13. WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 17 

mei 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 01.04.2016 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van WIV, op 

dinsdag 17 mei 2016 om 19.00 uur. Deze vergadering vindt plaats op het eerste verdiep 

van het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 met volgende agenda: 

 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2015. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Benoeming van de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar 

of tot beëindiging van de W.I.V. 

6. Varia. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Alexander De Waele, raadslid 

en mevrouw Marijke Ostyn, raadslid, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd Fleur De Buck aangesteld als 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur in de algemene vergadering van WIV 

dit naar aanleiding van het ontslag van Alexander De Waele. Voor de plaatsvervanger, 

raadslid Marijke Ostyn, gebeurde dit reeds op 18.11.2013. 

 

Thans dient de gemeenteraad ook het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van 17.05.2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 



- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 

- het gemeenteraadsbesluit van 16.02.2015 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende de goedkeuring van de agenda 

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene  

vergadering van 
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van WIV van 17.05.2016, zoals opgenomen in 

de uitnodiging van 01.04.2016, wordt op basis van de bekomen documenten en 

toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van de 

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 
 
 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

14. Jaarrekening 2015 kerkfabrieken. Advies. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Voor 01.03.2016 heeft de stad Harelbeke via het centraal kerkbestuur de rekeningen 

2015 van de Harelbeekse kerkfabrieken ontvangen.  

Deze dienstjaarrekeningen werden door de betrokken kerkraden als volgt vastgesteld : 

 
St.-Salvator Exploitatieoverschot 29.293,66 euro 

 Investeringsoverschot 29.771,44 euro 

St.- Jozef Exploitatieoverschot 9.933,82 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.- Rita Exploitatieoverschot 9.015,30 euro 

 Investeringstekort 0,00 euro 

St.- Augustinus Exploitatieoverschot 19.956,94 euro 

 Investeringsoverschot 1.974,05 euro 

St.-Petrus Hulste Exploitatieoverschot 26.620,86 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.-Amand Bavikhove Exploitatieoverschot 95.143,47 euro  

 Investeringstekort -38.115,00 euro 



 

De gemeenteraad aanhoort schepen Inge Bossuyt in haar verslag per kerkfabriek en het 

daarbij horend voorstel van advies per kerkfabriek, namelijk : 

 

Kerkfabriek St-Salvator :   gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Jozef :   gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Rita :    gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Augustinus :   gunstig advies ; 

 

Kerkfabriek St-Petrus Hulste :  gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Amand Bavikhove :  gunstig advies ;  

 

Het komt de gemeenteraad toe advies te verlenen aan de voorgelegde 

dienstjaarrekeningen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

 het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 05.072012 ; in het bijzonder artikel 55 

dat bepaalt dat de rekeningen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad 

en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur 

 artikel 13 van de omzendbrief BB-2007/1 van 12.02.2007 dat bepaalt dat het centraal 

kerkbestuur de rekeningen van de kerkfabrieken dient in te dienen bij de gemeente op 

wiens grondgebied het hoofdgebouw van de eredienst zich bevindt 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1  

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen verleent de 

gemeenteraad aan de dienstjaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Salvator advies 

zoals voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 2 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen verleent de 

gemeenteraad aan de dienstjaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef advies zoals 

voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 3 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen verleent de 

gemeenteraad aan de dienstjaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Rita advies zoals 

voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 4 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen verleent de 

gemeenteraad aan de dienstjaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Augustinus advies 

zoals voormeld en voorgesteld. 

 



Artikel 5 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen verleent de 

gemeenteraad aan de dienstjaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste 

advies zoals voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 6 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en geen onthoudingen verleent de 

gemeenteraad aan de dienstjaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint-Amand Bavikhove 

advies zoals voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 7 

 

Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, 

het centraal kerkbestuur, de stad Kortrijk en de kerkfabrieken Sint-Salvator, OLV-

Koningin, Sint-Jozef, Sint-Rita, Sint-Augustinus, Sint-Petrus Hulste, en Sint-Amand 

Bavikhove. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

15. Goedkeuren ereburgerschap Eli Iserbyt. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Eli Iserbyt verwierf grote internationale faam en aanzien door zich tot wereldkampioen 

veldrijden 2016 bij de beloften te kronen én gaf daarbij ook de stad Harelbeke (inter-) 

nationale uitstraling. 

 

Om die redenen wenst de gemeenteraad aan Eli Yserbyt het ereburgerschap van de stad 

Harelbeke toe te kennen.   

 

De heer Iserbyt aanvaardt het ereburgerschap van de stad. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van haar restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet) en de gemeenteraadsbeslissing van 21.03.2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

beperken art. 43 par. 1 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  

 

De raad kent het ereburgerschap van de stad Harelbeke toe aan Eli Iserbyt. 

 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

16. Project regio onder de scanner. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het project De regio onder de scanner van erfgoedcel zuidwest wil digitalisering van 

archiefstukken voor lokale besturen goedkoper en sneller maken om zo de interne 

processen en externe dienstverlening te verbeteren. Door het intergemeentelijk benutten 

van scaninfrastructuur en de gecoördineerde uitvoering van digitaliseringswerk kan de 

kostprijs voor digitalisering van administratief archief en erfgoeddocumenten voor de 

lokale besturen tot 90 % gereduceerd worden.  Er werd gekozen voor een model waarin 

de Stad Kortrijk een scanner aankoopt, deze ter beschikking stelt van de partners, en 

waar de partners bijdragen in alle verwante kosten. Indien de aanpak positief wordt 

geëvalueerd kan de samenwerking in nieuwe projecten verder gezet worden. 

 

Op 04.03.2014 ging het college principieel akkoord om deel te nemen aan dit project en 

de notulenboeken van het college en de gemeenteraad van Harelbeke, Bavikhove en 

Hulste net als de bevolkingsregisters van voornoemde gemeenten te laten inscannen.  

 

Na een onderzoek in 2014, en de verdere uitwerking van de projectdetails in 2015, kan 

het project De regio onder de scanner in het voorjaar 2016 een start nemen.  

Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners opgesteld. Deze wordt 

nu aan alle betrokken partners voorgelegd.  

 

De deelname van de stad Harelbeke in het project wordt geraamd op een bedrag van 

2.540,11 euro. Hiervoor is budget voorzien op AR213210 BI 011300. 

 

De samenwerkingsovereenkomst wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

42 par. 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 keurt de samenwerkingsovereenkomst goed als volgt. 



De regio onder de scanner 

samenwerkingsovereenkomst 

 

Tussen  

 

Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert 

Hillaert, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van 

artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van …/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht,  hierna 

genoemd “het scanatelier” 

 

en  

 

de projectvereniging zuidwest, vertegenwoordigd door de heer Pietro Iacopucci, 

voorzitter, en de heer Marnix Theys, coördinator, handelend in uitvoering van een 

beslissing van de raad van bestuur van …/…/2016, hierna genoemd “zuidwest” 

 

en 

 

Gemeente Avelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie optreden de heer Lieven Vantieghem, burgemeester, en de heer 

David Claus, gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering 

van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van …/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna 

genoemd “Gemeente Avelgem” 

 

en 

 

Gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie optreden de heer Claude Croes, burgemeester, en mevrouw Trees 

Longueville, gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering 

van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van …/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna 

genoemd “Gemeente Deerlijk” 

 

en 

 

Stad Harelbeke, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreden de heer Filip Kets, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Carlo 

Daelman, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van 

artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van …/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna 

genoemd “Stad Harelbeke” 

 

en 

 

Stad Menen, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 

wie optreden mevrouw Martine Fournier, burgemeester, en de heer Eric Algoet, 

stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 

van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 

…/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna genoemd “Stad Menen” 

 

en 

 

Stad Waregem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreden de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De 



Langhe, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van 

artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van …/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna 

genoemd “Stad Waregem” 

  

en 

 

Stad Wervik, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 

wie optreden de heer Youro Casier, burgemeester, en de heer Philippe Verraes, 

stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 

van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 

…/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna genoemd “Stad 

Wervik” 

en 

 

Gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie optreden de heer Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer Kurt 

Parmentier, gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering 

van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van …/…/2016 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht, hierna 

genoemd “Gemeente Wevelgem”; 

 

Hierna genoemd “de gebruikers”; 

 

Alle hierboven genoemden samen  genoemd “de partners”; 

 

In aanmerking nemende: 

- Dat de partners willen bijdragen tot het duurzaam digitaal behoud en ontsluiting 

van de lokale archiefcollecties, een verbeterde dienstverlening ten aanzien van 

burgers; 

- Dat een voorstudie door zuidwest en de intercommunale Leiedal uitwees dat de 

gezamenlijke inzet van een A1-formaat boekscanner op één centrale scanlocatie 

hierin op aanzienlijke wijze kostendrukkend en efficiëntieverhogend kan werken; 

- Dat de partners gevolg geven aan de conclusies die resulteren uit het OpeningUp 

programma enerzijds en de Europese richtlijn Hergebruik Overheidsinformatie 

anderzijds; 

- Dat het intergemeentelijk erfgoedbeleidsplan 2015-2020 van zuidwest voorziet in 

Operationele doelstelling 5: een groter aantal cultureel-erfgoedstukken of ICE 

worden via meer digitale kanalen beheerd en ontsloten voor de lokale cultureel-

erfgoedgemeenschap; 

wordt de volgende samenwerkingsovereenkomst afgesloten: 

 

artikel 1 - Opzet 

1.1. De Stad Kortrijk koopt een hoogwaardige A1-boekscanner aan en richt een 

volwaardig scanatelier in. Doorheen de projectperiode stelt zij deze infrastructuur en 

de scanoperatoren ter beschikking om de in kaart gebrachte actuele 

digitaliseringsnoden van de Stad Kortrijk en de gebruikers te verwerken. Het 

scanatelier produceert hoogwaardige digitale bestanden die door de partners 

individueel digitaal bewaard en beheerd zullen worden. Gebruikers dragen bij in alle 

kosten verbonden aan de uitrusting en werking van het scanatelier. 

1.2. De partners spreken bij aanvang de wens uit dit project in de toekomst te 

verlengen d.m.v. een nieuwe overeenkomst en uit te breiden, mits positieve 

evaluatie. Dit gebeurt steeds met de gemeentes van het arrondissement Kortrijk en 

Wervik als doelgroep. 

1.3. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de algemene basisprincipes van het 

project.  De partners komen overeen dat, mits naleving van de algemene 



basisprincipes, schriftelijke afspraken kunnen worden gemaakt over de uitvoering van 

deze samenwerkingsovereenkomst. Deze worden vastgelegd in een workflow. 

 

artikel 2 - Looptijd 

2.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op 

de laatste ondertekening door een van de partners en loopt drie jaar. 

 

artikel 3 - Verbintenis van het scanatelier 

3.1. Het scanatelier verbindt zich tot de aankoop van een hoogwaardige A1-

boekscanner met een maximale prijs van alle hardware (inclusief toebehoren) van 

€56.000 incl. BTW. 

3.2. Het scanatelier stelt deze scanner ter beschikking van alle gebruikers en zichzelf 

voor de looptijd van de overeenkomst. Het scanatelier voorziet in een 

onderhoudscontract en de nodige aangepaste hardware, software, inrichting, 

behuizing, verwarming, elektriciteit en IT-ondersteuning om een efficiënt en 

performant scanatelier te runnen. Het scanatelier is en blijft te allen tijde volle 

eigenaar van de boekscanner. 

3.3. Het scanatelier digitaliseert de archiefstukken van de gebruikers, naast de eigen 

collecties, en doet dit op basis van de beschikbaar gestelde tijd (zie artikel 4.1) en de 

afgesproken timing. 

3.4. Na verwerking levert het scanatelier zowel hoogwaardige moederbestanden als 

afgeleiden of zogenaamde raadpleegbestanden af, en verzekert de tijdelijke 

enkelvoudige back-up van de bestanden tot twee weken na het afhalen van de 

bestanden. Het scanatelier draagt geen verantwoordelijk om de bestanden voor een 

langere termijn te bewaren. 

3.5. Het scanatelier verzekert de aanwezigheid, opleiding en omkadering van een 

leerwerknemer die voor minstens 0.9 VTE de scanner bemant.  

3.6. Het scanatelier voorziet het scanproces, de nodige steekproeven en het 

coördineren van in- en uitverkeer van stukken en bestanden, en dit door een 

geschoold archiefmedewerker voor 276 uur per jaar. Het scanatelier neemt een 

proactieve rol op ten opzichte van de gebruikers voor het tijdig afleveren van stukken 

en bestanden. In afwachting van de ophaling van de stukken door de gebruiker 

bewaart het scanatelier de stukken op een afgesloten, publiek-niet toegankelijke 

plaats. 

3.7. Het scanatelier houdt een agenda van scanopdrachten en een overzicht van 

uitgaven bij. 

3.8. Het scanatelier voorziet niet in systematische schadecontrole maar kan autonoom 

op basis van hun expertise en ervaring stukken uitsluiten voor digitalisering als de 

staat van het stuk dit niet toelaat. Besmette stukken (bv. schimmel) worden in 

quarantaine geplaatst. 

 

artikel 4 - Verbintenis van de gebruikers 

4.1. De gebruikers verbinden zich tot een financiële bijdrage in het project volgens 

onderstaande tabel. Deze is gebaseerd op offertes en referentiedocumenten. Voor 

onvoorziene meerkosten wordt het bufferbudget, voorzien door zuidwest (zie 5.2), 

aangesproken. De gebruikers zijn enkel gehouden dot de hierna vermelde bedragen.  

Er kan van deze gemeenten en steden geen bijkomende bedragen worden gevraagd. 

 

Partner bijdrage Gealloceerde scantijd (in 

weken) 

Gemeente Avelgem € 2.467,57 5,26 

Gemeente Deerlijk € 2.119,99 4,55 

Stad Harelbeke € 2.540,11 5,45 

Stad Kortrijk € 20.109,17 43,12 

Stad Menen  € 5.164,73 11,08 

Stad Waregem  € 2.169,48 4,65 

Stad Wervik  € 5.141,82 11,03 



Gemeente Wevelgem € 2.494,93 5,35 

Projectvereniging zuidwest € 5.000,00 niet van toepassing 

totaal € 47.207,79 90,51 

 

4.2. De gebruikers verbinden zich er toe de stukken aan te leveren zoals vastgelegd in 

de workflow. 

4.3. De gebruikers engageren zich besmette stukken (zie 3.8) binnen de week op te 

halen in het scanatelier. 

4.4. De gebruiker neemt alle vormen van archiefbeschrijving, naverwerking en opslag 

op zich. 

 

artikel 5 - Verbintenis van zuidwest 

5.1. zuidwest voorziet in een financiële bijdrage van €5.000 in het project. 

5.2. zuidwest voorziet in een bufferbudget van maximaal €5.000 voor onvoorziene 

kosten, niet inbegrepen in het oorspronkelijke kostenmodel. De toewijzing van deze 

middelen gebeurt door de raad van bestuur van zuidwest. 

5.3. zuidwest organiseert de jaarlijkse opvolging van het project in haar werkgroepen 

en raad van bestuur, waarin alle partners formeel vertegenwoordigd zijn. 

 

artikel 6 - Financiële afspraken 

6.1. De gebruikers schrijven hun bijdrage, zoals vermeld in in artikel 4.1,  over naar 

zuidwest, en dit maximaal 3 maand na de start van de overeenkomst. 

6.2. zuidwest verzamelt de bijdragen van de gebruikers, de eigen bijdrage en het 

bufferbudget, in een afzonderlijke rekening. 

6.3. zuidwest schrijft 80% van de bijdrages van de gebruikers en van zuidwest over 

naar het scanatelier, maximaal 3 maand na de start van de overeenkomst. Waar 

nodig zal zuidwest dit prefinancieren. De resterende 20% van de bijdrages van de 

gebruikers en van zuidwest wordt maximaal 3 maand na de eindvergadering 

overgeschreven. 

 

artikel 7 - Praktische werkwijze en overleg 

7.1. Een stuurgroep, komt minstens éénmaal per jaar samen om timing, workflow en 

aanpak te evalueren en te plannen. Elke partner is er vertegenwoordigd door een 

(archief)medewerker en partners engageren zich tot deelname aan het overleg. 

7.2. De stuurgroep legt schriftelijk de timing en workflow vast voor gebruikers en 

scanatelier. Deze wordt bekrachtigd door de raad van bestuur van zuidwest. 

7.3. Jaarlijks wordt verslag gebracht van de vooruitgang van het project in de raad van 

bestuur van zuidwest. 

7.4. Alle partners worden vertegenwoordigd in een eindevaluatie. 

 

artikel 8 - Aansprakelijkheid 

8.1. De gebruiker draagt de volle verantwoordelijkheid voor gepast transport naar het 

scanatelier en aanvaardt alle risico’s die inherent verbonden zijn aan de zorgvuldige 

manipulatie en digitalisering van de archiefstukken, als zou het scanwerk in de eigen 

instelling zijn uitgevoerd. Het scanatelier draagt enkel de verantwoordelijkheid bij 

grove nalatigheid of doelbewuste schade. 

 

artikel 9 - Communicatie 

9.1. De partners komen overeen om alle communicatie omtrent het project naar 

derden te doen met de vermelding van alle partners. De coördinatie van de 

communicatie is gesitueerd bij zuidwest. 

9.2. De partners vermelden ook  de steun van de Vlaamse Overheid, door de opname 

van diens logo. 

 

  



artikel 10 - Geschillen 

10.1. De rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd tenzij de wet anders dwingend 

voorschrijft.  

 

 

Opgemaakt in 9 exemplaren. 

Iedere partij erkent een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. 

 

 

Voor de Stad Kortrijk, op …/…/2016 

Vincent Van Quickenborne Geert Hillaert 

Burgemeester Stadssecretaris 

 

 

Voor de projectvereniging zuidwest, op …/…/2016 

Pietro Iacopucci Marnix Theys 

Voorzitter Coördinator 

 

 

Voor de Gemeente Avelgem, op …/…/2016 

Lieven Vantiegem David Claus 

Burgemeester  Gemeentesecretaris 

 

 

Voor de Gemeente Deerlijk, op …/…/2016 

Claude Croes Trees Longueville 

Burgemeester  Gemeentesecretaris 

 

 

Voor de Stad Harelbeke, op …/…/2016 

Filip Kets Carlo Daelman 

voorzitter van de gemeenteraad  Stadssecretaris 

 

 

Voor de Stad Menen, op …/…/2016 

Martine Fournier Eric Algoet 

Burgemeester  Stadssecretaris 

 

 

Voor de Stad Waregem, op …/…/2016 

Kurt Vanryckegem Guido De Langhe 

burgemeester  Stadssecretaris 

 

 

Voor de Stad Wervik, op …/…/2016 

Youro Cassier Philippe Verraes 

burgemeester  Stadssecretaris 

 

 

Voor de Gemeente Wevelgem, op …/…/2016 

Jan Seynaeve Kurt Parmentier 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

  



DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

17. Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vaste benoeming ingevolge de 

opnieuw gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal 

en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en 

schoolbestuur. 

 

Door de nieuwe regelgeving – omzendbrief 13CC/VB/ML laatste wijziging 5 januari 2016 

- worden de uren vacant verklaard op 1 maart voor de benoeming op 1 juli en 1 oktober. 

Vroeger diende de vacant verklaring te gebeuren op 15 april.  De bekendmaking dient te 

gebeuren tegen 1 april (vroeger 15 mei).  Nu wordt ook bepaald dat het voorgeschreven 

formulier dient te worden gebruikt. 

 

Het protocol vaste benoeming dient hiervoor opnieuw aangepast te worden. 

 

Er werd na syndicaal overleg een protocol van akkoord van het Afzonderlijk bijzonder 

onderhandelingscomité ABOC afgesloten op 29 februari 2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet 

- het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie  van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 

voor leerlingenbegeleiding. 

- het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs 

- de omzendbrief PERS/2003/05 

- de omzendbrief 13CC/VB/ML laatst gewijzigd op 5 januari 2016 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- het gemeenteraadbesluit van 15.06.2015 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt onderstaand protocol houdende de ‘criteria en volgorde bij vaste 

benoeming ‘ voor de scholengemeenschap De Balk goed: 

 

 

  



PROTOCOL 

 

criteria en volgorde bij 'vaste benoemingen'  

voor scholengemeenschap De Balk 

schoolbestuur Harelbeke 

schoolbestuur Kuurne 

 

 

1. voorwaarden 

 

Toepassing van het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd, betreffende de 

rechtspositie van de personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs. 

 

a. Een vacant verklaarde betrekking in een wervingsambt kan slechts door 

benoeming op 1 juli of 1 oktober worden toegewezen, indien: 

 

- Die betrekking, overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen, niet moet 

toegewezen worden aan een wegens ontstentenis van betrekking ter 

beschikking gesteld personeelslid 

- Indien de betrekking niet reeds door mutatie of affectatie is toegewezen  

- Indien de betrekking op 1 juli of 1 oktober nog vacant is. 

 

b. Personeelsleden die zich kandidaat stellen voor een vaste benoeming in een 

vacant verklaarde betrekking moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese 

Vrijhandelsassociatie of in het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de 

Vlaamse regering 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten 

- in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister (model2) dat niet 

langer dan één jaar tevoren werd afgegeven 

- voldoen aan de taalvereisten 

- lichamelijk geschikt zijn 

- een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben, bij organieke 

bepalingen of bij overgangsmaatregel, voor het specifiek wervingsambt 

- voldoen aan de dienstplichtwetten 

- op de vooravond voorafgaand aan de datum van vaste benoeming 720 dagen 

dienstanciënniteit tellen waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming. Voor 

het administratief personeel moeten de 720 dagen dienstanciënniteit bereikt 

zijn op 31 augustus voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat 

- de betrekking in hoofdambt uitoefenen 

- zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de 

oproep tot de kandidaten. Enkel het aanvraagformulier opgesteld door de  

scholengemeenschap De Balk geldt als schriftelijke aanvraag om zodoende in 

aanmerking te komen voor vaste benoeming bij de scholengemeenschap De 

Balk 

- voor het ambt in kwestie als laatste evaluatie of beoordeling geen evaluatie of 

beoordeling met eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen bij de 

scholengroep waar de vacante betrekking zich situeert 

Als het personeelslid niet werd geëvalueerd of niet werd beoordeeld, wordt 

deze voorwaarde geacht voldaan te zijn 

- uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming voor doorlopende duur 

aangesteld zijn in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld voor 

benoeming 

 

c. Het personeelslid dat reeds deeltijds vast benoemd is geniet voorrang voor 

diegenen die nog niet benoemd zijn. Deeltijds vast benoemde personeelsleden die 



hun benoeming willen uitbreiden moeten aangesteld zijn voor doorlopende duur 

op 31 december voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming 

 

d. Het personeelslid dat een dienstanciënniteit heeft van ten minste 960 dagen 

gepresteerd bij het schoolbestuur in een betrekking van de betrokken categorie, 

geniet voorrang boven een kandidaat die deze anciënniteit niet heeft op de 

vooravond van de vaste benoeming. Er mag voor de vaststelling van deze 960 

dagen ook rekening gehouden worden met diensten gepresteerd bij een ander 

inrichtende macht behorende tot dezelfde scholengemeenschap. 

 

2. Bijkomende voorwaarden gesteld door het schoolbestuur van Kuurne en 

het schoolbestuur van Harelbeke 

 

a. 360 dagen dienstanciënniteit verworven hebben in het schoolbestuur van 

de scholengemeenschap waarvoor men kandideert, waarvan 240 effectief 

(expliciete keuze door het schoolbestuur vanuit de mogelijkheid voorzien in 

het decreet rechtspositie van de personeelsleden in het gesubsidieerd 

onderwijs, decreet van 27 maart 1991, art. 31 §1) 

 

b. Indien meerdere kandiderende personeelsleden een dienstanciënniteit van 

meer dan 960 dagen presteerden, wordt volgende voorwaarde 

toegevoegd: 

De laatste vijf jaar minstens halftijds in het ambt aangesteld zijn waarvoor 

men kandideert. Personeelsleden met de hoogste dienstanciënniteit binnen 

de scholengemeenschap en die voldoen aan alle andere voorwaarden zoals 

omschreven in dit protocol, krijgen voorrang. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

18. Politieverordening van de burgemeester van 23 maart 2016. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op vrijdag 25.03.2016 vond te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd 59ste 

Recordbank E3 plaats. Deze manifestatie vond plaats in de omgeving van de 

Stasegemsesteenweg en de parking van het Forestiersstadion aldaar. 

 

De wielerwedstrijd zorgt traditioneel voor een grote volkstoeloop, vooral in de omgeving 

van de genoemde plaatsen. 

 

Op 22.03.2016 zijn bomaanslagen gepleegd in de Brusselse metro en op de nationale 

luchthaven te Zaventem.  Bij deze bomaanslagen, die werden gepleegd op plaatsen waar 

veel personen samen komen, zijn talrijke slachtoffers te betreuren. 

 

Blijkens artikel 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester in geval 

van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of iedere 

andere onvoorziene gebeurtenis politieverordeningen maken indien het geringste uitstel 

gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. 



Indien de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik maakt moet hij de redenen 

opgeven op grond waarvan hij heeft gemeend zich niet tot de gemeenteraad te moeten 

wenden. 

Dergelijke verordeningen van de burgemeester vervallen indien ze niet in eerstvolgende 

gemeenteraad worden bekrachtigd tenzij de situatie, wanneer de gemeenteraad 

samenkomt, voorbij zou zijn.  In dit laatste geval moet de burgemeester kennis geven 

van de politieverordening aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting. 

 

De burgemeester was van oordeel dat de aanslagen te Brussel en Zaventem van 

22.03.2016, in relatie tot de genoemde E3 prijs, een ernstige stoornis vormden van de 

openbare rust, minstens een onvoorziene gebeurtenis. 

 

De gemeenten in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder dienen in te staan 

voor de handhaving voor de openbare rust, de openbare orde en de openbare veiligheid. 

 

Het geringste uitstel met betrekking tot het verbieden van het in zijn bezit hebben 

binnen een perimeter van handtassen, rugzakken, boekentassen en andere losse zakken 

waarin iets kan zitten opgeborgen of verborgen – zoals wapens of springtuigen - kon 

gevaar of schade opleveren voor de inwoners.  Een en ander was duidelijk nu het bij het 

nemen van het besluit niet uitgesloten was dat bij de aanslagen te Brussel en Zaventem 

gebruik werd gemaakt van springtuigen die verstopt zaten in bv. een rugzak. 

 

De burgemeester was dan ook van oordeel dat de voorwaarden opgenomen in de artikel 

134 van de Nieuwe Gemeentewet in redelijkheid voldaan waren en dat hij bij 

spoedeisendheid een politieverordening kon nemen, teneinde de openbare rust, de 

openbare orde en openbare veiligheid te vrijwaren. 

 

De burgemeester was van oordeel zich niet tot de gemeenteraad te moeten wenden, 

aangezien de aanslagen waarvan sprake dateerden van 22.03.2016, de betrokken 

wielerwedstrijd plaats had op 25.03.2016 en de reguliere oproepingstermijn van de 

gemeenteraad.   

 

De burgemeester was ook van oordeel dat – zelfs met een verkorte oproepingstermijn – 

de gemeenteraad niet meer tijdig kon worden samengeroepen om onderhavige beslissing 

tijdig in de gemeenteraad te nemen, zodoende dat ze nog tijdig zou kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

Zodoende was de burgemeester bevoegd de onderstaande maatregel te nemen, 

maatregel die redelijk is en niet disproportioneel ten opzichte van de thans bestaande 

situatie. 

 

De burgemeester heeft gehandeld op advies van de zonechef van de lokale politiezone. 

 

De politieverordening luidde, in haar eerste artikel, als volgt: 

 

“Het is verboden om op 25.03.2016 van 09.00 uur tot 20.00 uur in het bezit te zijn van 

handtassen, rugzakken, boekentassen of enige andere losse zak waarin iets kan worden 

opgeborgen in volgende perimeter:  

 

het gebied gelegen binnen volgende straten: de Stasegemsesteenweg tussen de in-/uitrit 

sporthalle, de uitrit van de parking van het Provinciaal domein De Gavers, de 

Magnoliastraat en de omheining van het voetbalveld met de omheining Record Bank E3 

Harelbeke-tent zoals hierna aangegeven op een plan met een rode omlijning in volle lijn 

of stippellijn.” 

 

Voormeld besluit wordt thans ter kennis gebracht van de gemeenteraad, gezien de 

situatie waarop de verordening sloeg al voorbij is. 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale bepalingen: 

 

- Artikel 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet; 

- het gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 186 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting: 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt kennis van de politieverordening van de burgemeester van 

23.03.2016 genomen in het kader van de internationale wielerwedstrijd 59ste Recordbank 

E3 die plaats vond op vrijdag 25.03.2016. 

 

 

19. Vragenkwartiertje. 

1.Raadslid Stijn Soetaert  

Het raadslid vraagt naar de stand van zaken in verband met de personeelsproblematiek 

bij de brandweer. 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

De bemiddeling is gestart.  Er is nog geen resultaat. Om de bemiddeling niet te 

hypothekeren kan niets meer worden gezegd.  De bemiddelaar en de betrokkenen 

organiseren zelf hun werkzaamheden. 

 

 

2.Raadslid Willy Vandemeulebroucke 

Het raadslid komt terug op de interne organisatie binnen Het SPOOR.  Vandaag heeft het 

raadslid opnieuw ervaren dat er geen stockopname was, dat er geen glazen waren en de 

koffiedouches niet werkten.  Er waren ook koffiekopjes tekort. 

Het gemeenteraadslid vraagt hieromtrent aandacht van het college. 

 

In verband met het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) is het 

gemeenteraadslid van oordeel dat dit opnieuw is ondergesneeuwd.  Men hoort over deze 

zaak niet veel meer.  In het verslag van het managementteam (MAT) van 15.03.2016 is 

er sprake van een veilige omgeving en het mogen maken van fouten, maar ook van “een 

beschuldigende houding die er uit moet”.  Het raadslid stelt de vraag of deze 

beschuldigende houding dan in het verleden werkelijk heeft bestaan. 

 

Tot slot verwijst het raadslid ook naar het kick-offmoment in verband met de waarden.  

Het raadslid stelt zich de vraag wat er moet gebeuren indien een medewerker weigert de 

waarden te ondertekenen. 

 

 

3.Raadslid Rik Vandenabeele  

Het gemeenteraadslid dankt schepen Maelfait om naar de Herpelsstraat te komen in 

verband met de verzakking van een aantal betonplaten. 

Zaterdagmorgen echter heeft het gemeenteraadslid een brief van de firma Stadsbader in 

zijn brievenbus gevonden waaruit blijkt dat hij 14 dagen niet meer in zijn garage kan.   



Er was geen communicatie vooraf.  Het gemeenteraadslid komt daardoor in de 

problemen, omdat een dakwerker deze week zou komen werken.  Wat nu dus? 

Het gemeenteraadslid herhaalt ook een vraag met betrekking tot het wandelpad tussen 

nr. 61 en nr. 63 in de Herpelsstraat.  Daar is volgens het raadslid geen antwoord 

gegeven. 

 

 

4.Raadslid Hilde De Bruyne 

Het gemeenteraadslid stelt al een paar keer te hebben gevraagd hoe het verslag van het 

schepencollege op de iPad kan worden gelezen.  Het gemeenteraadslid dringt aan. 

 

5.Raadslid Lynn Callewaert 

Wat betreft de controle van de hydranten, daar is er een voorstel van Fluvia om dit 

samen te doen met de sociale economie.  Hoe wordt dit aangepakt in Harelbeke? 

 

 

6.Raadslid Kathleen Duchi 

Het raadslid stelt een aantal Harelbeekse ondernemers over de vloer te hebben gehad in 

verband met de folder “Samen sterker”.  De ondernemers zijn niet tevreden.  Wat in 

deze folder voorkomt, wordt al in Harelbeke aangeboden.  De ondernemers stellen 

klanten kwijt te geraken door het initiatief. 

 

 

7.Raadslid Rik Pattyn 

Het gemeenteraadslid verwijst naar Het Nieuwsblad van 30.03.2016 en naar de titel 

“Deze wielrenner wordt de eerste ereburger van Harelbeke”.  Het gemeenteraadslid heeft 

problemen met de titel, omdat in het verleden aan personen ook het ereburgerschap 

werd toegekend, weze dan buiten een reglement om.   

Het raadslid vindt ook dat het de burgemeester is die het best geplaatst is, als eerste 

burger van de stad, om de dossiers ‘Ereburgerschap’ voor te leggen aan het college. 

 

 

8.Raadslid Francis Pattyn 

Dit jaar is Harelbeke de meest ondernemende West-Vlaamse gemeente.  Het 

gemeenteraadslid is zelf een studie aan het maken.  Daarbij wenst hij een oplijsting te 

maken van alle procedures van bedrijven tegen de stad.  Kan deze lijst worden bezorgd? 

 

Het gemeenteraadslid vraagt ook of het deontologisch in orde is dat de inschrijvingen 

voor “Samen sterker” via inge.bossuyt@harelbeke.be moeten gebeuren. 

 

 

9.Raadslid Olivier Vanryckeghem 

Het gemeenteraadslid heeft het heugelijke nieuws vernomen dat de Hoge Brug opnieuw 

opent op 19.06.2016.  Werd dit officieel bevestigd door W&Z? 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Jacques Maelfait 

1.De opening van de Hoge Brug is nog niet officieel bevestigd.  De communicatiedienst 

volgt dit op. 

 

2.De vraag van raadslid Rik Vandenabeele verwondert de schepen.  De schepen vraagt 

een kopie van de brief. 

 

Repliek gemeenteraadslid Rik Vandenabeele 

U geeft dus toe dat u niet wist dat de Herpelsstraat 14 dagen ging open liggen. 

mailto:inge.bossuyt@harelbeke.be


Schepen Inge Bossuyt 

De brief zat vrijdagavond in de bus van de bewoners van de Herpelsstraat.  Ook de 

schepen woont in de Herpelsstraat.  De werken hebben niets te maken met een herstel 

door de stad.  De werken hebben wel iets te maken met de verkavelingswerken 

Bistierlant. 

 

 

Schepen David Vandekerckhove 

1.Wat betreft het beschikbaar stellen van de collegebeslissingen op de iPad.  We zullen 

kijken of dit kan.  Nadere informatie volgt. 

 

2.Over de vraag over het ereburgerschap: de schepen spreekt zich niet uit over de 

duidelijkheid of over de onduidelijkheid van het artikel in de pers.  Hij verwijst naar zijn 

tussenkomst in de voorgaande gemeenteraad.  Misschien heeft de pers daaruit 

geconcludeerd dat er nog geen ereburgers waren.  De conclusie moest echter zijn dat er 

4 ereburgers waren en dat er nu nog een 5de zou bijkomen. 

De schepen vindt het niet echt belangrijk waar het initiatiefrecht ligt, omdat het 

reglement bepaalt dat een voorstel komt van het College en niet van één bepaalde 

schepen. Het risico op misbruik van het reglement is dan ook zeer klein. 

 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

De schepen stelt ten opzichte van raadslid Willy Vandemeulebroucke dat hij in een mail 

heeft gevraagd om de concrete problemen te weten te komen.  Dit is niet gebeurd.  Dit 

jaar nog wordt er een nieuwe percolator voor 100 koppen koffie aangekocht.  De andere 

opmerkingen ontvangt de schepen graag per mail.   

Wat de personeelsproblematiek betreft, want ook dat kan voor problemen zorgen binnen 

de werking van de dienst; eerstdaags wordt er een tijdelijke korte aanstelling voorzien en 

in september komt de nieuwe technieker. 

 

Gemeenteraadslid Willy Vandemeulebroucke 

Het gemeenteraadslid drukt er op dat het over de uitstraling van de stad gaat.  Hij geeft 

alleen door wat hij deze namiddag heeft gehoord. 

 

Gemeenteraadslid Rosanne Mestdagh 

Het gemeenteraadslid stelt al twee weken geleden een mail te hebben gestuurd dat er 6 

koffiedouches nodig zijn en dat er maar 2 werken.  Men was dus op de hoogte.  Toch 

wordt er maar 1 toestel aangekocht.  Het volgend toestel wordt voorzien op volgend jaar. 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

Ik heb op deze mail geantwoord. 

 

 

Burgemeester Alain Top 

1.Antwoord aan raadslid Rik Vandenabeele: de werken in de Herpelsstraat zijn geen 

werken van de stad.  Ze worden inderdaad te laat aangekondigd door de aannemer.  

Deze hield zich niet aan de richtlijnen om te communiceren minstens 8 dagen vooraf. 

 

2.Antwoord aan raadslid Rik Pattyn: de voordracht van ereburgers is een initiatief van 

het college. 

 

3.Antwoord aan raadslid Lynn Callewaert: het initiatief is ons bekend.  De facilitaire 

dienst doet dit echter zelf.   

 

Repliek raadslid Lynn Callewaert: waarom ? 

 



Repliek van de burgemeester: we hebben de kennis in huis en derden kunnen het niet 

goedkoper doen. 

 

Repliek raadslid Lynn Callewaert: het raadslid vraagt deze opdracht toe te kennen aan de 

sociale economie. 

 

Gemeenteraadslid Eddy Glorieux: in het verleden zijn er contacten geweest tussen Hise 

en Fluvia.  De prijs die Hise kon ontvangen van Fluvia was echter te klein.  In Waregem 

is er wel een sociaal economie project.  Men zou nagaan of dit in Harelbeke ook kon 

functioneren en verder bericht laten.  Dit is echter niet gebeurd. 

 

Schepen Patrick Claerhout. 

Er is momenteel daaromtrent mailverkeer. 

 

4.Antwoord aan de raadsleden Kathleen Duchi en Francis Pattyn over het project “Samen 

sterker”: het initiatief is een coöperatief initiatief dat in het geheel niets te maken heeft 

met de stad of met de gemeenteraad.  Schepen Inge Bossuyt is contactpersoon.  Dit 

staat echter los van haar functie. 

 

Raadslid Francis Pattyn: het raadslid wijst er op dat in de documenten wordt aangegeven 

dat men contact kan opnemen met de schepen via haar @harelbeke-adres. 

 

De burgemeester bedankt het raadslid voor de opmerking.  Er zal met de opmerking 

rekening worden gehouden. 

 

 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

1.Antwoord aan raadslid Willy Vandemeulebroucke i.v.m. het MTO: er is thans een 

terugkoppeling nà bevraging lopende.  Er zijn twee sporen.  Een algemeen spoor met nu 

donderdag de kick-off naar normen en waarden en een nieuw project “Wat schaft de 

pot?” waarin acties zullen worden ondernomen om de medewerkerstevredenheid te 

verhogen. 

Op dienstniveau zijn er ook verschillende en diverse initiatieven. 

De schepen is akkoord om de zaak te agenderen op een eerstvolgende raadscommissie. 

 

Het ondertekenen van het charter normen en waarden door het personeel heeft geen 

juridische waarde.  Het is de werkgever die de waarden bepaalt.  Specifiek hier is dat 

deze waarden worden bepaald door de werkgever na consultatie van de werknemers. 

 

Gemeenteraadslid Willy Vandemeulebroucke: het gaat over de sfeer en psychologie. 

 

Repliek van de schepen: men moet het positief zien. 

 

 

Schepen Patrick Claerhout 

1.Antwoord aan raadslid Kathleen Duchi: de schepen is er zich van bewust dat het 

marktprincipe niet altijd haalbaar is voor kleine Harelbeekse ondernemers.  Hij voorziet 

een vergadering naar het einde van het jaar. 

 

1.Antwoord aan raadslid Francis Pattyn: de schepen verwijst naar zijn uiteenzetting van 

de vorige maal waarin hij meer dan 10 argumenten aanhaalde.  De schepen vraagt zich 

af of men dan niet geluisterd heeft.  De schepen wijst er ook op dat er zo maar een 

artikel in de pers is verschenen zonder dat hij is geconsulteerd.  Hij vraagt in de 

toekomst te worden geraadpleegd. 

 



Repliek gemeenteraadslid Francis Pattyn: het gemeenteraadslid stelt het antwoord niet te 

begrijpen.  Het gemeenteraadslid vraagt andermaal een overzicht van de lopende 

procedures tegen de stad, ingespannen door bedrijven. 

 

De secretaris vraagt aan het raadslid of het een retorische vraag of een feitelijke vraag 

betreft.  Eigenlijk kan men al deze informatie uit de verslagen van het schepencollege 

halen. 

 

Antwoord van het raadslid: neen, het gaat niet over een retorische vraag.  De juridische 

dienst moet toch een dergelijk overzicht hebben. 

 

 

Schepen Inge Bossuyt 

1.Met betrekking tot het straatje tussen de Herpelsstraat nr. 61 en nr. 63 is altijd gesteld 

geweest dat eerst de straten zullen worden aangepakt en pas dan de wandelstraatjes.  

De schepen zal de groenverantwoordelijke vragen contact op te nemen. 

 

Repliek raadslid Rik Vandenabeele: men heeft al 10 maanden geleden beloofd alles op te 

kuisen. 

 

2.Antwoord aan de raadsleden Kathleen Duchi en Francis Pattyn: in verband met “Samen 

sterker” is aan de aannemers van Harelbeke gevraagd hun contactgegevens op te geven.  

Een aantal hebben reeds contracten in de wacht gesleept. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

 

2 Detailstudie door Infrax in het kader van de ESCO-diensten in de 

stadsgebouwen gelegen langs het warmtenet fase 1.  Kennisname 

haalbaarheidsstudie en opmaak detailstudies. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Het raadslid verwijst naar de vragen die het al kon stellen in de commissie.  Evenwel wil 

het raadslid nog twee vragen stellen: (a) De functie van het stadsarchief is onduidelijk, 

zo blijkt uit de tekst. Welke zijn de nieuwe plannen? (b) I.v.m. de brandweerkazerne is in 

de tekst tussen de regels te lezen dat deze zal worden opgeheven.  In die context 

begrijpt het raadslid niet hoe voor het stadsarchief nog een detailstudie voor de HVAC en 

de Relighting moet gebeuren en voor de brandweerkazerne hetzelfde is voorzien. 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Men laat de volledige studie maken omdat de bijkomende kost niet zo groot is.  Men zou, 

indien men deze zaken uit de studie laat, amper 2.000 euro besparen.  Op vandaag zijn 

er geen andere plannen voor het archief.  Wel is geweten dat het archief dicht bij de 

SAMWD ligt, maar dit wil nog niet zeggen dat er in dit verband concrete plannen zouden 

zijn.  In ieder geval, indien de SAMWD toch het archief op termijn zou innemen, dan 

moet het archief op een hogere temperatuur kunnen verwarmd worden dan vandaag.  

Op vandaag staat de temperatuur in het archief winter en zomer op een 15 tot 16 

graden.  Om deze redenen wordt het archief meegenomen in de detailstudie.  Op die 

manier worden alle pistes open gehouden, aangezien de gemeenteraad uiteindelijk dan 

toch nog zal beslissen wat er wordt uitgevoerd. 

Met betrekking tot de brandweerkazerne leest de schepen niet tussen de regels wat het 

raadslid er wel tussen leest.  De zonechef van de brandweerzone heeft donderdag 

trouwens gezegd dat er nog niets is beslist over de kazerne te Harelbeke.  De 

detailstudie voor de kazerne blijft dus ook relevant, zeker als men weet dat de kostprijs 

wordt terug verdiend na drie jaar. 

 

 



Repliek raadslid Rita Beyaert 

Voor de HVAC is de terugverdientijd geen 3 jaar en dat is precies de grootste kost.  De 

terugverdientijd is meer dan 50 jaar of minstens 30 jaar. 

 

Repliek schepen Inge Bossuyt 

De gemiddelde terugverdientijd ligt tussen de 35 en de 40 jaar.  De terugverdientijd is 

bepaald zonder het stadsarchief en aan de huidige tarieven.  Men houdt ook nog geen 

rekening met de kost van de warmte uit het warmtenet.  Bovendien dient erop gewezen 

dat de verwarming in de Centrumschool en de SAMWD sowieso te vervangen is. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Het gemeenteraadslid wijst er op dat het enkel gaat over de detailstudie en nog niet over 

de uitvoering van de werken. 

 

 

3 Verkoop van groenzones aan de aanpalende eigenaars van Koeksken nr. 15 

tot en met nr. 22. Goedkeuren ontwerpakte. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem  

Het gemeenteraadslid wijst erop dat de plannen naar verkeerde eigenaars wijzen.  Is dit 

een probleem? 

Antwoord : neen. 

 

 

4 Studieopdracht ontwerp en realisatie nieuwe basisschool Stasegem. 

Goedkeuren bestek, raming (384.000 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn  

Het gemeenteraadslid vindt het goed nieuws dat er in dit dossier beweging komt.  Wordt 

de start nog gepland in de huidige legislatuur?  Zo ja, moet het meerjarenplan niet 

worden aangepast? 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Er is geld voorzien vanaf 2018 in het meerjarenplan.  De feitelijke uitvoering hangt af 

van de toezegging van de subsidies. 

 

 

5 Heraanleg Marktplein - Fase 1: Rioleringen en archeologisch onderzoek. 

Goedkeuren bestek, raming (557.884,14 euro + 21 % btw waarvan 

413.056,14 euro + 21 % btw lastens de stad) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn  

Op 21.10.2013 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Infrax en de 

stad.  Men is nu 2,5 jaar verder en nu wordt het bestek ter goedkeuring voorgelegd.  Dit 

lijkt toch een lange termijn.  Waarom kon dit niet vroeger? 

De kostenverhouding is 75 % Infrax - 25 % stad.  Er is binnen Infrax ook een nieuw 

fonds, het zogenaamde rioleringsfonds dat 220.000 euro bevat.  Kan dit worden 

aangesproken? 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Op de eerste vraag. 

Na het doorlopen van alle procedures, waarbij nagezien werd wat er nog moest worden 

gedaan, werd vastgesteld dat als men te vroeg startte met de werken waarvan het 

bestek nu voorligt er ofwel langere tijd een put in de markt aanwezig zou geweest zijn, 

ofwel bijkomende middelen zouden moeten worden aangewend om deze put te vullen. 

Bovendien zou er ondertussen geen markt meer kunnen worden gehouden op het 

marktplein.  Om dit te vermijden en om ook de tijdelijke kost van aanvullen van een put 



te vermijden, heeft men ervoor geopteerd om de werken waarop het bestek slaat te 

laten aansluiten met de rest van de werken.  Alles kan dan in één beweging uitgevoerd 

worden zodra de markt verhuist. 

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting aan 

de raadsleden via mail. 

Op de vraag van raadslid Rik Pattyn wat de riolering betreft. 

Infrax betaalt 25% in de riolering.  Echter is uw vraag waarschijnlijk gericht op de 75 % 

die van de Vlaamse Milieumaatschappij komt.  Die zijn er niet, dergelijke projecten zijn 

niet prioritair voor hen wegens te weinig impact op het aantal afkoppelingen.  Het is 

vandaag niet evident om nog dossiers in het centrum gesubsidieerd te krijgen, de 

prioriteiten liggen in het buitengebied om een grote zuivering van het oppervlaktewater 

te krijgen. 

Voor de Noordstraat-Deerlijksestraat en de Nieuwstraat hebben we uitzonderlijk wel nog 

een subsidie kunnen binnenhalen. 

 

 

7 Elektriciteitswerken school Bavikhove. Goedkeuren bestek, raming (18.615 

euro + deels 6 % en deels 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi  

Het gemeenteraadslid stelt vast dat de aanpassingen aan de elektriciteitsinstallatie 

moeten gebeuren om in overeenstemming te zijn met het algemeen reglement op de 

elektrische installaties.  Was de elektrische installatie dan niet in orde tijdens het gebruik 

door het vrij onderwijs? 

Tot op vandaag is bekend dat er aan het gebouw schilderwerken en een aantal 

elektriciteitswerken moeten worden uitgevoerd.  Moeten er nog andere werken 

uitgevoerd worden? 

 

Antwoord schepen Patrick Claerhout 

De elektriciteit was inderdaad niet 100 % compatibel met het AREI. De nog uit te voeren 

werken benevens de schilderwerken en de elektriciteitswerken zijn werken aan de goten. 

 

Repliek raadslid Kathleen Duchi  

Indien het zo is dat de elektriciteit niet volledig in orde was, wat zou er dan gebeurd zijn 

indien er zich een incident had voorgedaan in de school, ten gevolge van de elektrische 

installatie? 

 

Antwoord van voorzitter Filip Kets 

Het AREI moet enkel volledig worden nageleefd bij aanpassingswerken. 

 

 

13 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 17 

mei 2016. 

 

Schepen Patrick Claerhout  

De schepen verwijst naar een vraag in de raadscommissie intercommunales.  Daar werd 

de vraag gesteld hoe het tekort moet worden gedelgd en wie daarvoor verantwoordelijk 

is.  Na nader onderzoek blijkt dat de overdracht van het actief van de WIV een 

overdracht van een algemeenheid is.  Op die wijze wordt niet alleen het actief maar ook 

het passief overgedragen.  Dit gebeurt tegen een symbolische vergoeding van 1 euro. 

 

 

  



14 Jaarrekening 2015 kerkfabrieken. Advies. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn  

De cijfers bewijzen dat de afsprakennota met de kerkfabrieken werkt en de 

penningmeesters hun werk doen.  Waarschijnlijk moet er tegen het einde van het jaar 

een kerkenplannota in het Centraal Kerkbestuur worden behandeld.  De eerste nota 

voldeed wellicht niet.  Hoever staat men nu? 

Wat de geklasseerde kerken betreft, moet er een beheersplan worden gemaakt.  Sint-

Salvator is bezig.  Wat echter met Sint-Rita? 

 

Hoe zit het, tot slot, met de verdeling van de subsidiepercentages in functie van de 

eventuele nieuwe situatie van de provincies? 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

1. Kerkenplannota: het Centraal Kerkbestuur werd al verschillende keren bevraagd.  

Telkens geeft men het antwoord dat het een kerkelijke bevoegdheid betreft.  Nu is er 

pas een nieuwe pastoor-moderator aangesteld.  Daarom werd er even gepauzeerd.  

De schepen zal de zaak echter opnieuw oprakelen. 

Naar nevenbestemmingen toe werd Hulste al bekeken.  Ingevolge een nieuwe oproep 

kwamen Sint-Jozef en Sint-Rita in aanmerking.  Gelet op de klassering van Sint-Rita 

gaat men momenteel verder met Sint-Jozef.  Er is evenwel nog niets goedgekeurd. 

 

2. Geklasseerde kerken moeten inderdaad een beheersplan opmaken.  Sint-Salvator is 

gestart.  De stad zit daarmee aan tafel.  Deze week zal er met Sint-Rita worden 

samengezeten.  Ze zullen starten met een beheersplan in samenwerking met de 

architect die instond voor het verlichtingsplan. 

 

3. De schepen is er niet van op de hoogte dat de subsidiepercentages (60 % Vlaanderen, 

20 % provincie) zouden wijzigen ingevolge de nieuwe situatie van de provincies. 

 

 

15 Goedkeuren ereburgerschap Eli Iserbyt. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Het gemeenteraadslid vraagt hoe dit ereburgerschap aan Eli Iserbyt zal worden 

overhandigd? 

 

Antwoord schepen David Vandekerckhove 

Er is al overleg geweest met Eli Iserbyt.  De overhandiging zal op het stadhuis gebeuren. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Het gemeenteraadslid vraagt de nodige ruchtbaarheid betreffende deze overhandiging. 

 

 

16 Project regio onder de scanner. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert  

Het gemeenteraadslid stelt grote voorstander te zijn van het project.  Het 

gemeenteraadslid stelt zich echter vragen in verband met de ontsluiting.  Hoe zal deze 

gebeuren? Via databanken of op regionaal niveau? 

 

Antwoord schepen Annick Vandebuerie 

De raadpleging zal aanvankelijk gebeuren via pdf in het stadsarchief zelf.  Later kan deze 

informatie eventueel online worden gezet. 

 

 

 



OPENBARE STEMMINGEN 

 

De 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 maart 2016 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.00 uur. 

 

 

 

Frank Detremmerie Filip Kets 

Wnd. secretaris Voorzitter 

 


