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De zitting begint om 19.35 uur.  De zitting wordt om 19.40 uur geschorst wegens 

spreekrecht.  De zitting wordt terug geopend om 20.00 uur. 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 De Watergroep. Algemene vergadering van 10 juni 2016. Statutenwijziging. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp West’. Beslissing 

tot opmaak, contractuele voorwaarden en raming (35.601,03 euro waarop geen 

btw verschuldigd). Goedkeuring. 

3 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Activiteitenkorrels N50'. Definitieve 

vaststelling. 

4 Straatnaamwijziging van een deel van de Hoornstraat op de verkaveling Bistierland 

naar Bijenetersstraat. Definitieve vaststelling. 

5 PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum : 

1) Goedkeuren van (a) desaffectatie openbaar domein en (b) opstalrechtprincipes 

ten opzichte van Immogra.  

2) Kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag. 

3) Goedkeuren tracé der wegen. 

4) Goedkeuren contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

6 Uitbreiding exclusieve dienstverlening door Leiedal in functie van de raad van 

bestuur van 24 mei 2016. 



7 Verplaatsen nutsleidingen Marktplein.  Goedkeuren bestek, raming (65.947,24 euro 

+ 0 % btw) en gunningswijze. 

8 Heraanleg parking site Arendswijk.  Goedkeuren bestek, raming (46.485 euro + 21 

% btw) en gunningswijze. 

9 Herinrichten Plein Noordstraat - Forestiersstraat. Goedkeuren addendum 

samenwerkingsovereenkomst met Infrax ingevolge uitbreiding traject. 

DEPARTEMENT FACILITY 

10 Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden Hulste.  Goedkeuren bestek, 

raming (14.421 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

11 Dakrenovatie SAMW (Stedelijke Academie voor Muziek en Woord) Toekomststraat 

Harelbeke.  Goedkeuren bestek, raming (15.135 euro + 6 % btw) en 

gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

12 Infrax West. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene 

vergadering en algemene vergadering van 7 juni 2016. 

13 Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen). Buitengewone zitting algemene vergadering van 14 juni 2016. 

Goedkeuren statutenwijziging. 

14 Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

van 14 juni 2016. 

15 FARYS.  Algemene vergadering TMVW van 24 juni 2016.  Goedkeuren agenda en 

bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

16 Reglement jobstudenten. Hervaststelling. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

17 Vergoedingen begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking. Aanpassing. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

18 Stedelijk basisonderwijs. Arbeidsreglement. Hervaststelling. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling. 

20 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring. 

21 Politieverordening naar aanleiding van het Europees voetbalkampioenschap.  

Vaststelling. 



22 Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren bijakte. 

23 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

Nadat de voorzitter van de gemeenteraad de zitting heeft geopend om19.35 uur wordt 

de zitting terug gesloten om 19.40 uur teneinde in het kader van het spreekrecht voor 

niet-gemeenteraadsleden, voorzien in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

in de artikelen 46 t.e.m. 57, de heer Geert Ollevier, wonende aan de 

Stasegemsesteenweg 177 te 8530 Harelbeke, de kans te geven van zijn spreekrecht als 

niet-gemeenteraadslid gebruik te maken in naam van de Vereniging Vlaamse 

Brandweervrijwilligers vzw. 

 

Het inspreekrecht heeft betrekking op het geagendeerde dagordepunt 21 

“Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  Goedkeuren 

bijakte” van deze gemeenteraadszitting. 

 

De voorzitter geeft de heer Geert Ollevier het woord.   

 

Geachte Voorzitter,  

Geachte Burgemeester, secretaris,  schepenen en gemeenteraadsleden, 

Geacht publiek, 

Beste collega’s, 

 

Eerst en vooral wens ik een woord van dank uit te spreken om mij hier namens de 

Harelbeekse Brandweercollega’s spreekrecht te laten uitoefenen in deze zitting. 

 

De aanleiding van mijn tussenkomst deze avond heeft betrekking op punt 21 op de 

dagorde van deze raad inzake het ter beschikking stellen van de brandweerkazerne aan 

de brandweerzone Fluvia. 

 

Meer bepaald het goedkeuren van de bijakte betreffende het gebruik van het Rode Kruis 

van een gedeelte van de Brandweerkazerne voor de organisatie van de Dringende 

Medische hulp. 

 

Reeds vanaf 1968 wordt de Dringende Medische Hulpverlening tot ieders tevredenheid 

uitgevoerd door de Harelbeekse Brandweer. 

 

Sedert 1 januari 2015, de start van de hulpverleningszones, wordt deze taak nu 

uitgevoerd door de Hulpverleningszone Fluvia. 

 

Van bij de start van de Hulpverleningszone werd duidelijk dat Fluvia de Dringende 

Hulpverlening wegens financiële beslommeringen in de regio sterk wilde gaan afbouwen 

en geen ambulance wenste te behouden in Harelbeke. 

 

Eerst wou men de ambulanciers s ’nachts van thuis uit laten vertrekken zodat men hen 

enkel moest betalen bij een effectieve uitruk, maar daardoor zou de ambulance wel 

minimum 3 minuten later vertrekken. 3 levensbelangrijke minuten. De ambulanciers 

kozen er begin 2015 dan ook voor om niet over te stappen naar het nieuwe financieel 

brandweerstatuut, wat een jaarlijkse besparing oplevert voor de zone van om en bij de 

80.000€. Hierdoor konden we deze maatregel in de kiem smoren. 

 

Dit was voor de hulpverleningszone Fluvia blijkbaar nog niet voldoende. De zoneraad 

besliste op 27 maart 2015 dat er een vergoeding van 25% zou toegekend worden voor 



wachtdiensten van de ambulanciers tussen 18u00 en 07u00. Daarnaast zouden ook de 

effectieve ritten nog vergoed worden. Zoals jullie vermoedelijk weten is dit echter in 

strijd met de nationaal geldende wetgeving. 

 

Er werd dan ook klacht ingediend door de VVB bij de toezichthoudende overheid waarna 

de beslissing van de zoneraad door de Gouverneur geschorst werd en tot tweemaal toe 

door de Minister vernietigd werd. 

Toch blijft de zone momenteel doorgaan met de betaling van de wachtdiensten aan 25% 

tijdens de daluren. 

 

Door de VVB werd een raadsman aangesteld om deze wanpraktijken van de 

Hulpverleningszone Fluvia aan de kaak te stellen en hen aan te zetten over te gaan tot 

de betaling van de wachtvergoedingen zoals in de wet voorzien is. 

 

In het kader van deze sociale onrust dient de aanvraag tot gedeeltelijk gebruik van de 

brandweerkazerne door het Rode Kruis voor Dringende Medische Hulpverlening dan ook 

gezien  te worden. 

 

Door het Rode Kruis 4 nachten per week te laten rijden tegen onkostenvergoeding zou 

men de huidige ambulanciers aan de kant kunnen schuiven.  

We zijn ervan overtuigd dat er zal ingeboet worden aan de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de bevolking, gezien de medewerkers van het Rode Kruis weinig of 

geen ervaring hebben in de Dringende Medische Hulpverlening. Ook stellen wij ons de 

vraag of Het Rode Kruis deze dienstverlening op lange termijn zal kunnen waarborgen 

met het beperkt aantal gecertificeerde medewerkers die hier momenteel voor in 

aanmerking komen.  

 

In de rand willen we ook meegeven dat alle medewerkers van het Rode Kruis die willen 

meewerken binnen de Dringende Medische Hulpverlening en voldoen aan de 

voorwaarden  zich steeds kandidaat kunnen stellen binnen de hulpverleningszone om 

aangeworven te worden als ambulancier niet brandweerman. 

 

Daarnaast is de inzet van rode kruismedewerkers volgens ons een inbreuk op de sociale 

wetgeving en een uitholling van het administratief statuut van zowel het operationeel 

personeel van de hulpverleningszone als de ambulanciers niet brandweermannen binnen 

de hulpverleningszone. 

 

Hiertoe werd dan ook door de raadsman van de VVB op 9 mei een schrijven gericht aan 

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon om dringend tussenbeide te 

komen. Dit ofwel door een bemiddelingspoging door de Minister zelf of door de 

aanstelling van een bijzondere regeringscommissaris waarbij de fungerende en geldende 

wetgeving zou kunnen afgedwongen worden. 

 

Daarnaast weten wij ook dat er heel wat zaken nog moeten geregeld worden vooraleer 

het Rode Kruis Dringende Medische Hulpverlening vanuit Harelbeke kan verstrekken. 

Hiertoe moet men bv. nog een licentie aanvragen aan het Ministerie van volksgezondheid 

wat volgens Professor Dokter Koen Bronselaer, kabinetsmedewerker FOD 

volksgezondheid, tot op heden nog niet het geval is. 

 

Hij bevestigde ons op woensdag 18 mei per mail dat er op dat moment enkel een 

mondelinge, informele vraag, is binnengekomen bij de provinciale commissie van de 

dringende medische hulpverlening van de provincie West-Vlaanderen. Deze vraag werd 

gesteld door het Rode Kruis van Harelbeke. 

 

Daarnaast wensen we ook te onderstrepen dat Minister De Block momenteel de 

voorbereidingen aan het treffen is om de Dringende Medische Hulpverlening grondig te 



hervormen waarbij de standplaatsen van ambulances, PITS’s en Mug diensten grondig 

door het Ministerie hertekend zullen worden. 

 

Al deze feiten in acht nemende, vragen wij dan ook aan de voltallige gemeenteraad om 

punt 21 van de agenda te verdagen naar een latere zitting. 

 

Dit met de bedoeling : 

 De externe bemiddelaar die aangesteld werd door de hulpverleningszone op vraag van 

de Burgemeester zijn werk te laten doen. 

 De bemiddeling door de Minister een kans te geven. 

 Te onderzoeken of Het Rode Kruis wel degelijk een licentie zal krijgen van 

Volksgezondheid om te rijden onder de 112 vlag. 

 De gemoederen binnen het Harelbeekse korps niet verder te verhitten. 

 

Nu overgaan tot dergelijke beslissingen, waarbij het totaal nog niet duidelijk is of het 

voorstel van de Hulpverleningszone Fluvia wel realiseerbaar is, zal dan ook als een 

kaakslag overkomen bij de hulpverleners van de Harelbeekse Brandweer. 

 

Tevens zal deze beslissing ook niet bijdragen tot een mogelijke normalisering van de 

werking tussen de Hulpverleningszone Fluvia en Brandweerpost Harelbeke. 

 

Wij hopen dan ook beste Voorzitter, Burgemeester, Schepenen en gemeenteraadsleden 

dat het gezond verstand en de jarenlange professionele hulpverlening het hier vanavond 

zal halen tegenover het deloyaal gedrag van de Hulpverleningszone waarbij twee 

broodnodige vrijwillige hulpdiensten tegen elkaar uitgespeeld worden.  

 

Waarvoor dank. 

 

*** 

 

De voorzitter geeft burgemeester Alain Top het woord, die antwoordt als volgt: 

 

“Dames en Heren collega’s van de gemeenteraad, beste aanwezigen, beste Geert, 

 

Vooreerst wil ik U meedelen dat punt 21 verdaagd wordt.  Niet omwille van deze vraag 

om spreekrecht maar omwille van het feit dat vanuit de brandweerzone niet alle 

gegevens tijdig werden terug bezorgd, waardoor het dossier onvolledig is. 

Sta me toe hier een objectieve weergave te geven van het dossier rond de dringende 

medische hulpverlening en de stand van zaken in de brandweerzone.   

In de gemeenteraad van 19/01/2015 werd een gebruiksovereenkomst afgesloten met de 

brandweerzone Fluvia voor het ter beschikking stellen van de brandweerkazerne in 

Harelbeke ten behoeve van de operationele werking van de brandweer.  

Nu vraagt de HVZ Fluvia om een deel van de kazerne ter beschikking te stellen van het 

Rode Kruis voor de organisatie van het dringend ziekenvervoer.  Het is de opdracht van 

de brandweerzone om de dringende medische hulpverlening op een degelijke en 

behoorlijke (lees adequate, kwaliteitsvolle en betaalbare) manier te organiseren zodat 

geen afbreuk wordt gedaan van de vroegere dienstverlening van de brandweer 

Harelbeke, ten aanzien van de Harelbeekse bevolking.   

Van belang is te weten dat de stad en de gemeenteraad niet kan tussenkomen in de 

federale bevoegdheden en de bevoegdheden van de brandweerzone inzake het 

operationeel inzetten van een ziekenwagen van het Rode Kruis vanuit de kazerne in 

Harelbeke.   De stad is enkel bevoegd inzake het beheer van het gemeentelijke 

patrimonium, in dit geval de brandweerkazerne.   

Door de brandweerhervorming, en de toevoeging van de dringende medische 

hulpverlening aan de zone, hebben wij met mezelf als burgemeester, net zoals de andere 

gemeenten één vertegenwoordiging in de zonale raad en tot op heden in het 

brandweercollege.   Dat is dus 1 op 13! 



De stad zelf is niet bevoegd om te oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening van 

het Rode Kruis.  Ik ga ervan uit dat de Minister van Volksgezondheid en de HVZ Fluvia 

hierin hun verantwoordelijkheid  nemen en dat zij geen enkel risico zullen nemen ten 

opzichte van de Harelbeekse bevolking.  Je moet weten dat het Rode Kruis, volgens de 

lijst van het RIZIV,  erkende ambulancediensten voor dringende medische hulpverlening 

heeft, voor verschillende steden en gemeenten in ons land.  Dit is op heden (nog) niet 

voor Harelbeke en de zone Fluvia!  Mochten ze dit willen, dan moeten ze hiervoor een 

aanvraag doen bij het provinciaal comité voor dringende geneeskundige verzorging.   

Zij onderzoeken de aanvraag op zijn volledigheid én kwaliteit, en geven dan een 

gemotiveerd advies aan de minister, die uiteindelijk de beslissing neemt.  Het is dus 

hoegenaamd niet aan een gemeenteraad, de gemeenteraad, en zelfs niet aan een 

brandweerzone om over de toekenning van een licentie (of conventie) voor een dienst 

dringende medische hulpverlening te oordelen. 

De vrijwilligers van het Rode Kruis die ingezet worden voor de taak van ambulancier in 

DGH-112 dienen dan ook aan dezelfde normen te voldoen als een ambulancier die lid is 

van de zone Fluvia. 

Ik kan U melden dat tot op vandaag, er nog geen officiële vraag daarvoor ingediend is. 

 

En nu graag een stukje historiek!   

Vóór de opstart van de zone én tot eind september 2014, kregen de vrijwilligers, na de 

kantooruren, een wachtvergoeding van 80 % van hun uurloon.  Bij de vernieuwing van 

het grondreglement, nodig om binnen de brandweer een duurzame oplossing te bieden 

aan bepaalde vragen, werden de uurlonen, net vóór de opstart van de zone, 

opgewaardeerd naar 100 procent.  Dit was ook een eis van de toezichthoudende 

overheid.   Om een idee te geven, steeg de gemiddelde loonkost van een brandweer-

korporaal van 14,46 euro/uur/wachtvergoeding (aan 80%), over 18,88 

euro/uur/wachtvergoeding in het 4de kwartaal in 2014, naar 22,48 euro/uur in het 

nieuwe statuut op heden.  Ter info, in deze periode was er geen indexering ten gevolge 

van de inflatie, doch wel een indexsprong.  Dit betekende een serieuze meerkost voor de 

zone en zijn aangesloten gemeenten.  (let wel: de verschillen in andere gemeenten van 

onze zone zijn nog groter!) 

Het klopt inderdaad dat de Harelbeekse vrijwilligers voorstelden om in het oude statuut 

te blijven, d.w.z. aan 100%, zijnde bv. 18,88 euro/uur/wachtvergoeding.   Let wel, dit is 

zowiezo een uitdoofscenario want elke nieuwe ambulancier moet in het nieuwe statuut 

stappen. 

 

Graag wil ik nog meegeven dat er intussen al stemmen opgingen om de 

ambulancediensten verder te professionaliseren aangezien de financiële verschillen in de 

huidige omstandigheden niet groot zijn. (of niet meer zeer groot zijn) 

Ook specialisten terzake hebben in het verleden hiervoor al gepleit.  Ik citeer graag de 

Heer Koen Bronselaer, urgentiearts bij het UZ Gasthuisberg in Leuven, en adviseur van 

de minister van Volksgezondheid, over de brandweerhervorming: 

’Ik betreur het dat men niet de keuze heeft gemaakt om de permanenties te laten 

garanderen door beroepsmensen, net zoals bij de dringende medische hulpverlening. Op 

onze spoedgevallendienst werken ook enkel beroepsmensen, geen vrijwilligers. Zou men 

het aanvaarden als we de beschikbaarheid van het personeel op een urgentiedienst 

zouden laten afhangen van de opkomst van vrijwilligers?’ 

 

Om te verhinderen dat de dotaties van de gemeenten zouden stijgen, dotaties die 

uiteraard worden betaald met geld van onze belastingsbetalers, zocht de brandweerzone 

naar een betaalbaar alternatief.  Er werd voorgesteld om een wachtvergoeding te 

voorzien met de 25% regeling, dit betekende 25% vergoeding tijdens de wachturen in de 

nacht,  gecumuleerd met een vergoeding van minimum 2 uur per uitruk van de 

ambulance.  Statistieken van het afgelopen jaar tonen aan dat in de weeknachten tussen 

18 uur en 6 uur er op heden gemiddelde 2 uitrukken zijn. 

Deze regeling werd aangevochten.  De beslissing is op vandaag vernietigd en dus moet 

de wettelijke regeling van het brandweerstatuut uitgevoerd worden.   



Om het financieel haalbaar te houden binnen de voorziene dotaties van de aangesloten 

gemeenten is de brandweerzone op zoek naar een even kwaliteitsvol alternatief als vóór 

de brandweerhervorming. 

Uiteraard begrijp ik ook de bezorgdheid van de ambulanciers in Harelbeke over het feit 

dat zij minder inzetbaar zouden zijn.  

Uit statistieken van de ambulance Harelbeke (dienstjaar 2013) blijkt dat er, tussen 22 u. 

en 6 u. ‘s morgens ongeveer 456 oproepen zijn per jaar.  Dit is gemiddeld 1,25 uitrukken 

per nacht met een concentratie van 2 à 4 uitrukken in de weekendnachten.  

De meeste nacht-uitrukken gebeuren dus in de weekendnachten.  Tijdens deze 

weekendnachten zijn het nog steeds de lokale DMH-medewerkers van de 

hulpverleningszone die de dringende medische hulpverlening uitvoeren.  

De samenwerking met het Rode Kruis zou enkel mogelijk zijn tijdens de weekdagen.     

 

Dames en Heren, dit is op heden in een soort notendop de huidige stand van zaken 

inzake de DMH. 

Het zal van groot belang zijn, om in alle keuzes en beslissingen die in de toekomst 

gemaakt worden 1 zaak af hoofdzaak te beschouwen en dit is de volgende: 

Alles in het werk te stellen om al onze burgers op een even adequate, kwaliteitsvolle én 

betaalbare wijze de noodzakelijke veiligheid te waarborgen! 

Belangrijk is dat alle 3 deze voorwaarden steeds vervuld moeten blijven, of het kaarthuis 

valt uiteen! 

 

 

Daarop wordt het spreekmoment en de repliek afgesloten en wordt de vergadering 

heropend om 20.00 uur, zodoende dat de gemeenteraad kan overgaan tot het 

afhandelen van de dagorde. 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. De Watergroep. Algemene vergadering van 10 juni 2016. Statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke is vennoot bij De Watergroep. 

 

Nadat het college op 03.05.2016 het deel van de dagorde van de gemeenteraad van 

23.05.2016 had vastgesteld waaromtrent de voorzitter van de raad zou worden verzocht 

de gemeenteraad samen te roepen, bereikte op 12.05.2016 het bundel betreffende de 

algemene vergadering van De Watergroep de stad.  

 

De algemene vergadering van De Watergroep heeft plaats op 10.06.2016 te Elewijt.   

 

Op de agenda staat onder andere een statutenwijziging op de agenda.   Het goedkeuren 

van een statutenwijziging behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Het bundel kon pas aan het college worden voorgelegd in de eerstvolgende zitting van 

het college op 17.05.2016.   

 

Ondertussen werd de gemeenteraad, om de decretale oproepingstermijn na te leven, 

samengeroepen bij oproeping van 12.05.2016. 

 

  



De agenda van de algemene vergadering is de volgende: 

 

- Jaarverslag 2015 van de Raad van Bestuur. 

- Kennisname van het college van commissarissen over de jaarrekening 2015. 

- Goedkeuring van de jaarrekening 2015. 

- Kwijting aan de Bestuurders. 

- Kwijting aan de commissarissen. 

- Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 

- Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciale comité 

Limburg 

- Samenvoeging van de RioP – waterdiensten 

- Statutenwijziging 

- Implementatie van het decreet van 22-11.2013 betreffende deugdelijk bestuur in 

de Vlaamse publieke sector 

- Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene, 

directeur-generaal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie & 

Services. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat er geen gemeenteraadszitting meer is waarop het punt 

tijdig en op normale wijze kan worden geagendeerd.   

 

De laattijdigheid is niet aan de stad toe te schrijven.  Toch moet de stad zijn 

lidmaatschapsrechten kunnen uitoefenen. 

 

Het voorgaande vormt een spoedeisend geval in de zin van art. 29 van het 

gemeentedecreet, nu voor de gestelde datum van de algemene vergadering er geen 

gemeenteraad meer is voorzien, de laattijdigheid van de brief van De Watergroep de stad 

niet kan worden aangerekend en de stad haar lidmaatschapsrecht moet kunnen 

uitoefenen. 

 

Er wordt daarom voorgesteld het punt “De Watergroep. Algemene vergadering 

10.06.2016. Statutenwijziging ” 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, 

Rita Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, 

Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck. 

 

Het resultaat van de stemming is als volgt:  

De gemeenteraadsleden Alain Top, Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, 

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

Dominique Windels, Filip Kets, Rita Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, 

Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, 

Eric Kerckhof, Donald Langedock, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, 

Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck 

stemden voor de toevoeging. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

  



BESLUIT: 

 

Voegt volgend punt aan de dagorde toe ”De Watergroep.  Algemene vergadering 

10.06.2016. Statutenwijziging.” 

 

*** 

 

Daaropvolgend beraadslaagt de gemeenteraad over de statutenwijziging zelf. 

 

De voornaamste wijzigingen in de statuten handelen over: 

 

1. Provinciale comités, boekhouding en resultaatsbestemming: een vereenvoudiging. 

 

De onmiddellijke aanleiding tot de thans voorliggende statutenwijziging is de invoering 

van een eenheidstarief voor drinkwater. Hierdoor heeft het voeren van afzonderlijke 

rekeningen per provincie geen bestaansreden meer. De Watergroep heeft derhalve een 

aanpassing van haar oprichtingsdecreet op dat vlak aangevraagd bij de voogdijminister. 

Zodra deze decreetaanpassing een feit is, kunnen ook de voorgestelde aanpassingen van 

de artikelen inzake boekhouding en resultaatbestemming ingang vinden.  

 

Door de invoering van het eenheidstarief voor drinkwater heeft een beslissing over de 

tarieven, het budget en de jaarrekening per provincie geen bestaansreden meer en is 

deze beslissingswijze zelfs onwerkbaar. Bovendien bevat de huidige 

bevoegdheidsverdeling ook enkele inconsistenties. Zo worden de personeelsbehoeften 

vastgesteld door de provinciale comités terwijl de vacantverklaring van de plaatsen en de 

aanstelling van personeelsleden onder de bevoegdheid van de directeur-generaal valt. De 

raad van bestuur is daarom van oordeel dat een hervorming van beslissings- naar 

adviesbevoegdheid in de provinciale  comités zich opdringt.  Deze aanpassing is voorzien 

in art. 28 en kan onmiddellijk ingang vinden. 

 

2. Riopact: een eengemaakte waterdienst 

 

De Watergroep wenst te evolueren van een geografisch georganiseerde maatschappij 

naar een procesmatige organisatie. De Rio-P waterdiensten kunnen daarin een 

voortrekkersrol spelen.  Gelet op het feit dat  het aantal aandeelhouders in de Rio-P 

waterdiensten eerder beperkt is, is de huidige organisatiestructuur  log en belastend voor 

de administratie. Een vereenvoudiging van de organisatiestructuur zal leiden tot een 

kostenefficiënte werking van de rioleringsdiensten.  Door de samenvoeging van de Rio-P 

waterdiensten tot één Riopact- waterdienst zal er voor deze dienst ook slechts één 

comité opgericht worden. Er zal geen afzonderlijk bureau voor de Riopact-waterdienst 

worden opgericht omwille van een te grote overlapping van bevoegdheden voor beide 

organen waardoor er aan efficiëntie wordt ingeboet. 

 

Conform artikel 25 van de statuten werden alle Rio-P comités geraadpleegd i.v.m. de 

voorgenomen samenvoeging. De Rio- P-comités van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 

gaven een gunstig advies. Het Rio-P comité  van  West-Vlaanderen sprak zich negatief uit 

over de voorgestelde samenvoeging tot Riopact.  In dit comité werd vooral de vrees 

uitgedrukt voor een teloorgang van de aandacht voor de lokale behoeften. Bovendien 

oordeelde men dat een inkrimping van het aantal mandaten in de loop van de 

gemeentelijke legislatuur niet aangewezen is.  

De Watergroep waarborgt een blijvende aandacht voor de lokale noden inzake 

rioolbeheer. De evolutie naar een procesmatig bedrijf betekent geenszins dat er geen 

inspraak meer zou zijn voor de vennoten.  

 

Het is evident dat elke vennoot het recht heeft om volledig en duidelijk geïnformeerd te 

worden over de besteding van de middelen en de uitvoering van de projecten. 



Een bestuursorgaan zoals het Riopactcomité is echter geen forum om concrete 

uitvoeringsdossiers te bespreken. Hier dienen strategische beslissingen en overleg 

aangaande algemene principes aan bod te komen. Gedeelde ervaringen met gemeenten 

uit andere provincies kunnen tot nieuwe en betere inzichten leiden. 

 

Voor de behandeling van specifieke vragen en problemen van technische, financiële, 

administratieve aard, de opvolging van investeringsdossiers, planning, enz. … kan iedere 

Riopactvennoot en de hierbij horende gemeentelijke diensten, terecht bij de betrokken 

accountmanager die op zijn beurt een beroep kan doen op de gespecialiseerde diensten 

binnen de Stille Handelsvennootschap tussen De Watergroep en de NV Aquafin.  

Dergelijk overleg kan gebeuren op vaste vergadermomenten maar evengoed op het 

ogenblik dat een dringende bespreking noodzakelijk is. We spreken hier over een één op 

één relatie tussen leverancier (De Watergroep)  en klant (de gemeente).  

 

De raad van bestuur heeft aandacht voor de opmerkingen die door de Rio-P comités 

werden geformuleerd en stelt daarom voor de aanpassingen aan de statuten m.b.t. de 

samenvoeging van de Rio-P waterdiensten en de oprichting van het Riopactcomité 

slechts bij het begin van de volgende gemeentelijke  bestuursperiode te laten ingaan, 

namelijk op 1 januari 2019. 

 

Het college nam in zitting van 17.05.2016 kennis van de agenda en de stukken van de 

statutaire algemene vergadering van De Watergroep. 

 

Mevrouw Carla Adams is vertegenwoordiger namens de stad in de algemene vergadering 

van De Watergroep. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de statutenwijziging goed te keuren en het mandaat van 

de vertegenwoordiger aangaande dit punt op de dagorde van de algemene vergadering 

van De Watergroep te bepalen. 

 

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 wijzigingen van de statuten van De Watergroep zoals 

voorgesteld en hiervoor beknopt weergegeven hiervoor goed. 

 

De stadsvertegenwoordiger krijgt, op basis van de bekomen informatie mandaat om voor 

de goedkeuring van deze statutenwijziging te stemmen. 

 
Artikel 2 
 
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan De Watergroep. 

 



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp West’. 

Beslissing tot opmaak, contractuele voorwaarden en raming (35.601,03 

euro waarop geen btw verschuldigd). Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op heden zijn de RUP’s Bavikhove Dorp Oost en Noord gefinaliseerd ter vervanging van 

de BPA’s.  

In het kader van een volledige actualisering van de bestemmingsplannen in het 

centrum Bavikhove is het de bedoeling eveneens BPA Bavikhove Dorp West te herzien. 

Dit BPA wordt begrensd door de Bavikhoofsestraat, de Oudstrijderslaan en de 

Plaatsebeek en bevat het sportcentrum. 

 

Het ganse BPA wordt tegelijkertijd aangepakt en vervangen door een RUP met een 

meer flexibele opbouw van voorschriften wat enerzijds de mogelijkheden op bepaalde 

plaatsen vergroot, rekening houdend met de specifieke verweving van wonen en lokale 

bedrijvigheid in Bavikhove, en anderzijds de administratieve procedures lichter maakt.  

 

Het RUP voorziet om verkavelingen te laten vervallen en de voorschriften voor iedereen 

eenduidig te maken. De doortrekking van de Oudstrijderslaan naar de 25ste-Linielaan 

wordt geschrapt, zoals gesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In het RUP 

wordt tevens ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site 

gemeenteschool-oude bib- sporthal geïntegreerd (mogelijkheden huidige bebouwing, 

volume-studie ganse site, mogelijke fasering met korte termijn en lange termijn 

scenario) met inspraak van de burger, voortbouwend op een eerdere inspraakmoment. 

 

De gemeenteraad heeft bij beslissing van 19.05.2014 de exclusiviteiten voor bepaalde 

soorten opdrachten, waaronder het opmaken of wijzigen van gemeentelijke Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen, toegekend aan de Intercommunale Leiedal. 

 

Het college heeft op 12.04.2016 beslist tot de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan ‘Bavikhove Dorp West’. 

 

De goedkeuring van de contractuele voorwaarden tussen de stad en Leiedal is de 

bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale 

Leiedal de afsprakennota nr. 2015-66 opgesteld: opmaak van het gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bavikhove Dorp West. 

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, zal gefinancierd worden op de 

wijze zoals bepaald op het budget van het dienstjaar 2016. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken heeft in zijn vergadering dd. 13.04.2016 de 

opmaak van het RUP “Bavikhove Dorp West” besproken. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- artikel 42 van het gemeentedecreet; 

- de artikelen 2.2.13. en 2.2.14. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 



 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de principiële beslissing tot opmaak van het RUP ‘Bavikhove Dorp 

West’. 

 

Artikel 2:  

 

Keurt de contractuele voorwaarden en de raming (35.601,03 euro waarop geen btw 

verschuldigd) goed met betrekking tot de opmaak van het RUP ‘Bavikhove Dorp West’. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave waartoe huidige opdracht aanleiding geeft, is voorzien op het budget van 

het dienstjaar 2016 en wordt gefinancierd op de aldaar voorziene wijze. 

 

3. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Activiteitenkorrels N50'. 

Definitieve vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college besliste op 25.10.2006 tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

‘Activiteitenkorrels N50’. De gemeenteraad heeft bij beslissing van 18.12.2006 kennis 

genomen van deze beslissing tot opmaak en heeft de contractuele voorwaarden en de 

raming goedgekeurd. 

 

Na de voorbereidende stappen, werd het RUP op plenaire vergadering gebracht op 

24.04.2009 waar de voorwaardelijke gunstige adviezen van die aard waren dat er aan 

het RUP zeer grote aanpassingen moesten aangebracht worden, aanpassingen die 

bovendien de ruimtelijke problematieken niet zouden oplossen. De procedure werd 

daarop niet verder gezet. 

 

Om alsnog aan de initiële doelstelling te voldoen, om de toenemende dynamiek van de 

N50 te ordenen, gezien de evolutie in een aantal bouwvergunningsdossiers en gezien het 

afleveren van een planologisch attest aan GKC (Acanthus) en de daaruit mogelijk 

volgende decretale verplichtingen inzake de opmaak van een voorontwerp van een RUP, 

werd het RUP via een collegebeslissing van 15.07.2014 hernomen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte op 15.07.2014 de 

Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, met de opmaak 

van het RUP.  

 

Uit het verslag van de plenaire vergadering dd. 14.11.2014 blijkt dat, indien het RUP 

wordt aangepast aan de bemerkingen, het RUP gunstig geadviseerd wordt en het 

verdere planningsproces kan doorlopen worden. Er wordt wel specifiek verwezen naar 

de opmerking inzake schorsingsrecht van de Provincie en Ruimte Vlaanderen.  

 



Artikel 4.2.3. van het decreet van 27.04.2007 (plan MER-decreet) maakt in bepaalde 

gevallen de opmaak van een plan-MER verplicht bij de opmaak van een RUP.  

Overeenkomstig artikel 4.2.5. van hetzelfde decreet werd het plan onderworpen aan een 

onderzoek tot milieueffectrapportering. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

heeft op 09.02.2009, op basis van het screendossier en de uitgebrachte adviezen 

terzake, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding gaf tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

 

Op basis van voormelde adviezen werd het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan ‘Activiteitenkorrels N50’ en de daarbij horende stukken opgemaakt door 

de Intercommunale Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP “Activiteitenkorrels N50” voorlopig 

vastgesteld op 19.10.2015. 

 

Het openbaar onderzoek dat geopend werd in zitting van het college van burgemeester 

en schepenen dd. 20.10.2015, liep van 30.10.2015 tot en met 28.12.2015 . 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft de Deputatie van West-Vlaanderen op 

10.12.2015 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ongunstig 

geadviseerd omwille van een aantal elementen, zijnde planopties Holvoet en de nodige 

aanpassing voorschriften Supra Bazar. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft het departement Ruimte Vlaanderen op 

21.12.2015 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gunstig 

geadviseerd. 

 

Het openbaar onderzoek werd gesloten in de zitting van het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 05.01.2016 waarbij werd vastgesteld dar er 16 schriftelijke bezwaren en 

opmerkingen werden ingediend door: 

 

Er werden 16 schriftelijke bezwaren of opmerkingen ingediend door:  

 

1. Elia, Vaartkaai 2, 2170 Merksem, ontvangen op 06.11.2015  

Samengevat onderwerp: aanwezigheid hoogspanningslijnen 

 

2. Geert Vandenberghe, Brugsesteenweg 88, 8531 Hulste, ontvangen op 12.11.2015 

Samengevat onderwerp: aanduiding bedrijfszone + bouwen woning 

 

3. Loncke José, Brugsesteenweg 43, 8531 Hulste, ontvangen op 26.11.2015 

Samengevat onderwerp: aanduiding als horecafunctie 

 

4. Bvba Guimar, Graaf Jansdijk 250, 8300 Knokke, ontvangen op 15.12.2015  

Samengevat onderwerp: aanduiding als aan het wonen verwante functies 

 

5. Castellino nv, Brugsesteenweg 42, 8531 Hulste, ontvangen op 21.12.2015 

Samengevat onderwerp: uitbreiding zone 1 en 2 naar aanpalende percelen 

 

6. Constructie Demyttenaere NV, Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste ontvangen op 

21.12.2015 

Samengevat onderwerp: voorschriften zone voor bedrijvigheid 

 

7. Schiethoek EBO bvba, Brugsesteenweg 2/B, 8531 Harelbeke, ontvangen op 

21.12.2015 

Samengevat onderwerp: voorschriften zone voor bedrijvigheid 

 



8. LDR, Hertsbergestraat 4, 8020 Oostkamp voor Craeynest Danny – Vanneste Hilda 

en BVBA Craeynest, beiden Ginstestraat 4, 8531 Hulste, ontvangen op 23.12.2015 

Samengevat onderwerp: zone 2B (Acanthus) 

 

9. Advocatenkantoor Verhoye, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115a, 8800 Roeselare voor 

Wyseur Tom, Brugsesteenweg 15A, 8531 Hulste en Wyseur en Vandepopuliere 

Magda, Brugsesteenweg 17, 8531 Hulste, ontvangen op 24.12.2015 

Samengevat ontwerp: zone 2A (’t Populierenhof) 

 

10. Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor BVBA V-Plant, 

Bruggestraat 269, 8770 Ingelmunster en Hilde Vanacker, Fonteinestraat 7, 8810 

Lichtervelde, ontvangen op 24.12.2015 

Samengevat onderwerp: zone voor tuinbouw en overdruk bouwvrije zone  

 

11. SWD, Brugsesteenweg 2A, 8531 Hulste ontvangen op 24.12.2015 

Samengevat onderwerp: voorschriften zone voor bedrijvigheid 

 

12. ReBoFlex, Paanderstraat 152, 8760 Meulebeke ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: bouwmogelijkheden perceel Brugsestraat 164 

 

13. Lieven en Christophe Spriet, p.a. Rumbeeksestraat 47, 8870 Izegem, ontvangen 

op 28.012.2015 

Samengevat onderwerp: bouwmogelijkheden perceel Brugsesteenweg 45 

 

14. Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor Maarten 

Bekaert, Gentstraat 170, 8770 Ingelmunster en Mieke Bekaert, Tieltsteenweg 

103, 8780 Oostrozebeke, ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: overdruk bouwvrije zone 

 

15. Rybell Service BVBA, Brugsesteenweg 65, 8531 Hulste, ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: tegen beperking bouwen eengezinswoning 

 

16. Depypere Ivan, Hondstraat 31, 8700 Tielt, ontvangen op 28.12.2015 

Samengevat onderwerp: aanduiding als horecafunctie 

 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening (Gecoro) heeft op 10.02.2016 de 

ingediende bezwaren, adviezen en opmerkingen gebundeld en geeft volgend advies voor 

definitieve vaststelling: 

 

A. Vlaamse overheid, ruimte Vlaanderen 

 

- 5.5 stelt dat woning mogelijk is van meer dan 1000m3 bij overmacht (ook 

voor 5.7 = bijgebouwen). Dit wordt best achterwege gelaten  ongegrond 

De voorschriften werd analoog opgesteld aan de andere RUP’s zonevreemde 

woningen in het buitengebied. De basisrechten voor zonevreemde woningen in 

de codex wijzen inderdaad op een maximale herbouw van 1000m3 (ook bij 

overmacht). De Vlaamse codex stelt: ‘Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de 

basisrechten van deze afdeling aanvullen en uitbreiden. Dergelijk plan kan 

evenwel ook strengere voorwaarden bepalen op het vlak van de maximaal 

toegelaten volumes bij herbouw.’ Er wordt gekozen de analogie met de andere 

RUP’s te behouden. 

De basisrechten voor zonevreemde constructies niet zijnde woningbouw gaan 

over herbouw van het vergund (geachte) volume. Artikel 5.7 is dus reeds 

strenger door enkel herbouw in bepaalde omstandigheden toe te laten, het is 

niet aangewezen dit te verstrengen. 

 



- Zone 14 enkel betrekking op vergund of als vergund beschouwde woningen  

ongegrond 

Zone 14 gaat over het beperken van mogelijkheden bij percelen getroffen door 

grenscorrecties. Bij deze percelen is reeds nagegaan of het over een vergunde 

of vergund beschouwde woning gaat. 

 

- Bestaande hoogspanningsleiding op gewestplan ook grafisch behouden op het 

RUP  gegrond 

In analogie met RUP open ruimte corridor tussen Harelbeke en Waregem 

wordt bestaande leiding beter aangegeven op het plan. 

 

B. Deputatie West-Vlaanderen 

 

Ongunstig inzake bijkomende kleinhandel Holvoet en Supra Bazar: zie 

bijlage. 

 

- Opheffing gewestplan en behoud gewestplan in voorschriften is tegenstrijdig  

gegrond 

Dit moet aangepast worden om de tegenstrijdigheid ongedaan te maken. 

 

- Bouwvrije strook (1.3) te verharden mits toestemming van Wegen en Verkeer 

is onmogelijk in verordenend gedeelte  gegrond 

Dit dient verplaatst te worden naar het toelichtend gedeelte. 

 

- Twee verordenende plannen: grafisch plan en op te heffen verkavelingen, 

verwerken als inzetkaart zodat deze op hetzelfde plandeel te vinden zijn  

gegrond 

In vroegere RUP’s werd nog met deelplannen of met verschillende 

verordenende grafische plannen gewerkt. Het is wel zo dat deze plannen 

allemaal in de bundel te vinden waren. Het is wellicht overzichtelijker als de 

beide grafische plannen onder eenzelfde titelblad in hetzelfde plandeel te 

vinden zijn. 

 

- Principe behoud totale vloeroppervlakte kleinhandelsactiviteiten wordt 

geschonden voor Holvoet: totaliteit niet vergund – niet meer op niveau 

woonconcentratie   ongegrond 

Holvoet staat er al lang en er wordt niet opgetreden, waardoor er een grijze 

zone ontstaan is. Aangezien Holvoet als specifiek knelpunt in het GRS 

vernoemd wordt, wordt gekozen om de opname van Holvoet in het RUP in de 

huidige zonering te behouden.  

 

- Principe behoud totale vloeroppervlakte kleinhandelsactiviteiten wordt 

geschonden voor Supra Bazar: gedeeltelijk onvergund, voorschriften verwijzen 

naar bestaande vergunde gebouwen, vergunde vloeroppervlakte kleinhandel 

enkel bij uitdoving  gegrond 

De geest van het RUP is om enkel de vergunde vloeroppervlakte te laten 

gelden. Mocht dit door een foute formulering anders overkomen, dan moet dit 

nagekeken worden. 

Het niet toestaan van uitbreiding is opgevangen in art. 9.2 ‘De bestaande 

vergund(e) (geacht zijnde) bebouwing en constructies op de 

kleinhandelszones kunnen niet verder uitbreiden in functie van de 

kleinhandelsactiviteiten.’ Het is aangewezen om dit naar analogie met zone 1 

ook in de bestemmingsvoorschriften te vermelden. 

 

- Art 1.2 noodzaak aan dwingende maatregel en geen capaciteitsuitbreiding 

voor kleinhandelsactiviteiten  gegrond 



In het verordenend gedeelte wordt bij de betrokken categorie van kleinhandel 

gesproken over dwingende maatregelen, waarbij de toelichting zoals 

opgenomen in het PRS letterlijk vermeld staat in het toelichtend gedeelte. Er 

wordt een voorbeeld gegeven van wat een dwingende maatregel kan zijn. 

Aangezien er geen definitie voorhanden is, lijkt het moeilijk om hier zelf een 

invulling aan te geven. Evenwel kan in het verordend gedeelte toegevoegd 

worden dat het niet kan gaan om een capaciteitsuitbreiding. 

 

- Voorzien van nevenfuncties bij woningen (met nadruk op ambacht en horeca) 

die nu 100% wonen zijn, zal bijkomende dynamiek teweeg brengen. 

Gemeente kan zelf in de hand houden door bepaalde functies uit te sluiten  

ongegrond 

Het RUP omvat heel wat voorschriften om de dynamiek te verminderen, in lijn 

met de beleidskaders omtrent het buitengebied en is dus strenger dan wat in 

het huidige gewestplan toegelaten wordt. Het is een beleidskeuze om binnen 

de wettelijke mogelijkheden van die beleidskaders niet nog meer de 

mogelijkheden te beperken. 

 

- Grenscorrecties: niet duidelijk voor 3 percelen of er meer bouwmogelijkheden 

gecreëerd worden, mogelijk op te lossen met overdruk tuinzone  

gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

De oplossing, met name het voorzien van een tuinzone als overdruk is niet de 

enige oplossing om geen bijkomende woningen te kunnen realiseren. Zoals in 

een verder bezwaar aangetoond wordt staat dit middel niet in 

overeenstemming met het doel. In de overige RUP’s zonevreemde woningen 

buitengebied werd op volledige percelen agrarisch gebied die binnen een 

woonzone kwamen te liggen of heel ruime grenscorrecties een beperking van 

behoud van aantal bestaande woongelegenheden voorzien.  

Bij grenscorrecties van mogelijks 3 of 5 m (gewestplan kan zelfs niet tot op dit 

niveau gelezen worden) is het onmogelijk dit toe te passen. Het mag niet de 

bedoeling zijn dat bv. een perceel waar in huidige toestand redelijkerwijze 2 

woningen op gebouwd kunnen worden, plots de beperking van 1 woning op te 

leggen of om die voorziene 2 woningen in bouwflexibiliteit met strikte 

afstanden door tuinzone te laten beperken. Het kan niet de bedoeling zijn om 

de voorschriften nog meer de percelen te laten opdelen.  

Er wordt voorgesteld om alle bestaande grenscorrecties en de voorgestelde 

grenscorrecties door de provincie elk afzonderlijk te bekijken en zowel naar 

wettelijkheid als goede ruimtelijke ordening hoeveel woningen mogelijk zijn en 

dit aantal in het RUP verordenend vast te leggen. Als de grenscorrecties 

afzonderlijke kadastrale percelen bevatten, moeten deze de overdruk tuinzone 

krijgen. 

 

- 4.1 kantoor en toonzaal van 30% is veel, meer gangbaar is  300 à 500m2 per 

bedrijf  ongegrond 

De GECORO oordeelt dat een percentage veel logischer is dan een absoluut 

getal. Een vast aantal vierkante meters zou bij een klein bedrijf proportioneel 

tot een veel grotere toonzaal leiden. 

 

- 4.2 aantal in- en uitritten op N50 beperken wordt niet vertaald in de 

voorschriften  gegrond 

Dit ontbreekt inderdaad in de voorschriften. Mogelijks kan dit ook in andere 

zones ontbreken. Dit moet nagekeken worden. Bij beperking van in-uit-ritten 

moet rekening gehouden worden met  1 in/uitrit  of de mogelijkheid van 1inrit 

+ 1 uitrit ((smaller). 

 

- 10 buffer van 4m breed is beperkt, vraag tot verbreding  ongegrond 



In de plenaire vergadering voorafgaand aan het ontwerp, werd gesteld dat een 

buffer in het landbouwgebied niet kon. Vandaar is de breedte teruggebracht 

op een realiseerbare breedte op eigen terrein. De GECORO meent dat een 

buffer op eigen terrein en binnen industriezone de meest logische keuze is en 

stelt dat de bufferbreedte van minimum 4m voldoende is. 

 

1. Elia, Vaartkaai 2, 2170 Merksem, ontvangen op 06.11.2015 

 

- Vraag tot opname hoogspanningsinstallaties in RUP en rekening houden met 

veiligheidsvoorschriften  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Constructies van openbaar nut zijn begrepen in voorschrift 0.2. Als voorbeeld 

in de toelichtende kolom worden hoogspanningsleidingen opgesomd. 

De vraag tot opname van veiligheidsvoorschriften uit andere wetgeving en 

vraag tot advies kan niet opgenomen worden in de verordenende delen van 

het RUP. Er kan verwezen worden naar de desbetreffende wetgeving in het 

onderdeel ‘juridisch toestand’ van het RUP. De bestaande 

hoogspanningsleiding kan evenwel op het grafisch plan aangeduid worden (zie 

hoger). 

 

2. Geert Vandenberghe, Brugsesteenweg 88, 8531 Hulste, ontvangen op 

12.11.2015 

 

- Bedrijfszone niet volledig aangeduid, perceel 5de A 450V2 ontbreekt  

gegrond 

Volgens stedenbouwkundige vergunning 2014/115 is dit perceel opgenomen in 

de bedrijfsvoering.  

 

- Perceel 5de A 450S2 hoort bij garage, is momenteel parking/weide en graag 

bouw woning  ongegrond 

Dit perceel behoort tot de eigendom van de bezwaarindiener, maar is op geen 

enkele  stedenbouwkundige vergunning tot de bedrijfsvoering gerekend. Op de 

luchtfoto is het gebruik van dit perceel als weide duidelijk te zien. Een 

aanduiding als aan het wonen verwante functie is dus niet mogelijk. 

De vraag inzake bouwen komt tot de essentie of bouwen in tweede orde, in 

bestaand woongebied volgens het gewestplan kan. De grenscorrectie is 

immers aangeduid als tuinzone zodat geen bijkomende bouwmogelijkheden 

tot zonevreemd wonen worden geschapen. De GECORO meent dat de huidige 

voorschriften ‘De inplanting van de bebouwing gebeurt op een ruimtelijke 

verantwoorde manier. Een beoordeling gebeurt individueel, waarbij de 

inplanting op het perceel en het overeenkomstig straatbeeld worden 

afgewogen.’ dit niet expliciet toelaat of verbiedt en stelt een beoordeling op 

basis van goede ruimtelijke ordening bij een vergunningsaanvraag voorop. 

 

3. Loncke José, Brugsesteenweg 43, 8531 Hulste, ontvangen op 

26.11.2015 

 

- Bestaande restaurant Brugsesteenweg 64-66 is groter dan 100m2 en groter 

dan woonfunctie. Vraag tot aanduiding als dusdanig in het RUP  gegrond 

Deze oppervlaktes werden reeds gecontroleerd door de diensten (stedenbouw 

en woonwijs) en de hoofdfunctie van het gebouw is restaurant. Dit gebouw en 

functie dateert van voor de wet op stedenbouw. Een aanduiding van aan het 

wonen verwante functies en bestaande horeca (zone 15 en 17) en een 

aanpassing van de lijst hoofdfuncties is noodzakelijk.  

  

4. Bvba Guimar, Graaf Jansdijk 250, 8300 Knokke, ontvangen op 

15.12.2015  



(Steven Verbeke verlaat de vergadering gezien hij als architect voor het 

opmetingsplan van bezwaarindiener instond, Maurice Top neemt als oudste 

GECORO-lid het voorzitterschap over) 

 

- Bestaande handelsfunctie is groter dan de woonfunctie en groter dan 100m2. 

Vraag tot aanduiding als dusdanig in het RUP  te onderzoeken 

Het betreft hier opnieuw een gebouw en functie daterend van voor wetgeving 

op stedenbouw. Bij het bezwaar is opmetingsplan gevoegd. De vraag is of de 

kelder kan opgenomen worden in de oppervlaktes en of bv. de CV ruimte 

enkel voor het beroep dient? 

Gezien er nog dergelijke bezwaren zijn, is er nood aan een definitie van de 

berekening van de totale vloeroppervlakte van een functie. Dit zal tevens 

soelaas brengen bij concrete aanvragen voor behoud van functies waarnaar 

een bouwvergunning verwezen wordt en de oppervlakte dus nog berekend zal 

moeten worden. A.h.v. die definitie kan dan bepaald worden of huidig bezwaar 

al dan niet gegrond is.  

 

5. Castellino nv, Brugsesteenweg 42, 8531 Hulste, ontvangen op 

21.12.2015 

 

- Uitbreiding zone 14 volgens aanduiding op plan gezien aankoop i.f.v. bouwen 

met landelijk karakter en schitterend uitzicht. Door de komst V-plant, uitzicht 

ontnomen en wens opschuiving.  ongegrond 

Grenscorrecties hebben enkel tot doel de huidige mogelijkheden op een 

flexibele manier te voorzien. Het verder opschuiven van de woning in het 

landbouwgebied en innemen van de huidig bouwvrije zone is niet wenselijk. 

De GECORO meent ook dat ‘het zicht’ niet kan vastgelegd worden, men kan 

moeilijk een erfdienstbaarheid naar naburige percelen inzake zicht vastleggen. 

 

- Uitbreiding zone 10 volgens aanduiding op plan gezien in eigendom bedrijf en 

dit groene zone zoals voorzien en vergund  ongegrond 

De groene zone waarvan sprake is een grasveld en dus geen visuele buffer 

rondom het bedrijf, wat bij andere bedrijven wel opgelegd wordt. Als op dit 

bezwaar zou ingegaan worden, dan zou een echte buffer met hoge en lage 

beplanting noodzakelijk zijn en dus ook de eerdere vraag tot zicht van de 

aanpalende woning hypothekeren. De GECORO meent dat een buffer op eigen 

terrein en binnen industriezone de meest logische keuze is, zeker t.a.v. 

mogelijke toekomstige vervreemdingen per apart kadastraal perceel. 

 

6. Constructie Demyttenaere NV, Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste 

ontvangen op 21.12.2015 

(Ward Demyttenaere verlaat als bezwaarindiener de vergadering) 

 

- Schrapping ‘donkere gevelmaterialen’ gezien geen enkel bedrijf op heden dit 

gebruikt en niet wenselijk is bij uitbreiding  gegrond 

Bij een nieuw aan te leggen industriezone kan het inderdaad wenselijk zijn om 

via beeldkwaliteitsregels de gevelmaterialen te bepalen. Gezien het hier eerder 

gaat over verder invullen/uitbreiden van bestaande bedrijven, die in aantal 

beperkt zijn t.a.v. het aantal woningen, is het moeilijker om met dit 

voorschrift het doel te bereiken. 

 

- Vraag tot bouwhoogte van 14m i.p.v. 10m gezien productiehal bij 

marktevolutie op die manier beperkt wordt na verhuis naar minder 

beperkende zone en gezien huidige vergunde bouwhoogte reeds 12m vergund 

is  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Hier is een maximale hoogte aangewezen gezien de industriële bebouwing zich 

moet inpassen in een lint van verschillende types bebouwing. Aangezien 12m 



reeds vergund is, lijkt dit een goede maat. In bv. het RUP Harelbeke Zuid is 

ook 12m voorzien op een industrieterrein, 14m is niet aangewezen. Bij de 

aanpassing van de hoogte in de voorschriften moet een differentiatie voorzien 

worden. De uitbreiding van 10m naar 12m kan enkel gelden voor de grote 

aaneengesloten meest zuidelijke industriezone, de overige kleinere 

industriezones (soms wisselbestemming) moeten beperkt worden tot een 

hoogte van 10m, door de menging in de rijbebouwing van woningen en andere 

activiteiten. 

 

- Schrappen of aanpassen voorschrift stapelen van goederen inzake toegelaten 

hoogte van 4m en op een beperkt deel van het buitenterrein of zelfs binnen  

gegrond 

De GECORO stelt voor om het binnen stapelen of beperkt buiten stapelen te 

schrappen, alsook de toegelaten hoogte. Er moeten extra 

kwaliteitsvoorwaarden opgenomen om hinder (visueel – langs alle zijden, 

maar ook t.a.v. buren) te beperken, bepaalde industriezones zijn immers in de 

rijbebouwing geïntegreerd. 

 

7. Schiethoek EBO bvba, Brugsesteenweg 2/B, 8531 Harelbeke, 

ontvangen op 21.12.2015 

(Gezien het bezwaar quasi identiek is aan bezwaar 6, verlaat Ward Demyttenaere 

de vergadering) 

 

- Schrapping ‘donkere gevelmaterialen’ gezien ‘grijze’ huisstijl van het bedrijf 

gegrond 

Zie hoger. 

 

- Vraag tot aanpassing bouwhoogte tot 12m ipv 10m gezien een deel van de 

bestaande gebouwen die hoogte heeft en bij uitbreiding verlenging rolbrug 

onmogelijk wordt  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Schrappen of aanpassen voorschrift stapelen van goederen inzake toegelaten 

hoogte van 4m tot 8m om ruimte-inname (en derhalve vraag naar 

industriegrond) te beperken  gegrond 

Zie hoger. 

 

8. LDR, Hertsbergestraat 4, 8020 Oostkamp voor Craeynest Danny – 

Vanneste Hilda en BVBA Craeynest, beiden Ginstestraat 4, 8531 

Hulste, ontvangen op 23.12.2015 

 

Bouwvoorschriften voor Acanthus zijn niet duidelijk : 

 

- Er kan niet afgeleid worden welke gebouwen vergund of vergund geacht zijn 

en derhalve in aanmerking komen voor instandhoudingswerken of ver- en 

herbouwen binnen hetzelfde volume  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk 

ongegrond 

In de juridische toestand is een samenvatting van de vergunningstoestand 

met verwijzing naar de betrokken stedenbouwkundige vergunningen 

opgenomen. Gezien de uitgestrektheid van het RUP is het niet aangewezen om 

in het plan aanduidingen van vergunde (geachte) gebouwen op te nemen. 

Gezien een herschikking van vergunde (geachte) volumes ook mogelijk is, kan 

dit op termijn een achterhaalde aanduiding zijn. 

In de toelichting kan evenwel nog naar de betrokken pagina met de 

vergunningstoestand verwezen worden. 

De vaststelling dat bepaalde gebouwen nog niet vergund zijn wegens het niet 

uitvoeren van de slopingswerken in de laatste verleende 



regularisatievergunning is correct, maar heeft geen invloed op het voorschrift 

zelf. 

 

- Vraag tot vermelding vergunde (geacht) oppervlakte  ongegrond 

Gezien het voorschrift 2.2 uitgaat van behoud van volume, is het zinloos de 

oppervlakte te vermelden. Het PRS vermeldt niet letterlijk of er behoud van 

oppervlakte (in tegenstelling tot bv. kleinhandel) of volume moet zijn. Gezien 

mogelijke uitbreidingen  voor zonevreemde reca in volume uitgedrukt worden, 

wordt analoog in dit voorschrift voor reca die niet meer kan uitbreiden met 

behoud van volume gewerkt. 

Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning inzake eventuele 

verbouwingen of herbouw, dan is het aan de architect om het volume van de 

bestaande vergunde toestand te berekenen. Daarom bevat het RUP 

verwijzingen naar de juridische toestand of vergunningen. Het zou onredelijk 

zijn om de overheid bij opmaak van een RUP oppervlakte of volumemetingen 

te laten uitvoeren voor alle gebouwen die in een plangebied opgenomen zijn. 

 

- Vergunningenoverzicht is niet volledig met laatste vergunning  gegrond 

Dit dient aangepast. 

 

Uitsluiten terras:  

 

- Terras moet worden uitgesloten, gezien bestaande terras van 45m2 in bankirai 

onvergund is en een RUP niet tot doel mag hebben onvergunde zaken te 

regulariseren  ongegrond 

Het voorschrift vindt zijn origine in het provinciaal ruimtelijk structuurplan 

waar een terras van 100m2 toegelaten is. Het voorschrift heeft dus niet tot 

doel een bouwmisdrijf te regulariseren, maar de mogelijkheid uit een niet 

verordenend structuurplan in een verordenend RUP op te nemen.  

Het zou een absurde interpretatie zijn om alle algemene voorschriften die hun 

oorsprong vinden in de codex of structuurplannen, die er mogelijks toe leiden 

dat een bouwmisdrijf geregulariseerd worden, niet op te nemen in een RUP. 

Het gegeven dat dit bankirai het tweede terras is, naast een terras bij 

oorspronkelijke woning, en het voorschrift maar één terras toelaat, toont aan 

dat het voorschrift geenszins specifiek tot doel heeft dit terras te 

regulariseren. Het herschikken van constructies binnen de genoemde aantallen 

of oppervlakten kan wel volgens het RUP. 

 

- Mogelijkheid om een open terras in te richten bij de gebouwen schrappen  

ongegrond 

Het is een beleidskeuze om de mogelijkheid van een terras, die in het PRS 

geboden wordt, al dan niet op te nemen in het RUP. Naar gelijkheidsbeginsel 

moet dit dan wel voor elke horecazaak toegelaten of uitgesloten zijn of moet 

het al dan niet toelaten ervan op objectieve criteria gestoeld zijn. Aangezien er 

via milieuvergunningen kan ingegrepen worden inzake afspelen van muziek, 

wordt gekozen om dit voorschrift te behouden. 

 

- Terras is in strijd met planologisch attest van 22.10.2013. Planologisch attest 

werd uitsluitend afgeleverd voor de bestendiging van de vergunde delen 

omdat uitbreiding op korte en lange termijn verkeersgenererend karakter 

heeft  ongegrond 

Het vergunde terras nabij de woning is ook een terras en kan dus bestendigd 

worden. Het onvergunde terras kan niet bestendigd worden volgens het 

planologisch attest en voorschriften RUP. Het herschikken van constructies 

binnen de genoemde aantallen of oppervlakten kan wel volgens het RUP. 



Een overheid kan bovendien een planningsinitiatief nemen buiten een 

planologisch attest zolang de krijtlijnen, lees hier de structuurplannen, gevolgd 

worden.  

 

- Bestaande hinder door muziek , terras kan mogelijks gebruikt worden als 

dansvloer in open lucht bij mooi weer. Afgeleverde milieuvergunning spreekt 

van gesloten deuren en geluidsbeperkingen doch toestemming voor 

openluchtactiviteit.  Geen oordeel 

Milieuvergunningen of eenmalige toestemmingen voor activiteiten in het kader 

van VLAREM behoren niet tot de beoordelingsbevoegdheid van de GECORO of 

tot het RUP. 

 

- PRS niet van toepassing gezien hier niet vanuit economische leefbaarheid  

ongegrond 

Het PRS stelt niet duidelijk of het gaat om de economische leefbaarheid van de 

zaak in het algemeen of dat er specifiek moet aangetoond worden dat een 

terras noodzakelijk is voor de economische leefbaarheid van de zaak. Gezien 

hierover geen opmerking kwam in het advies van de provincie, wordt 

verondersteld dat dit niet strijdig is met het PRS en geïnterpreteerd werd in de 

geest van het PRS. 

 

RUP is intern tegenstrijdig en bestendigt hoog-dynamisch karakter wat in strijd 

is met GRS 

Er wordt, net zoals in het eerdere planologisch attest, een behoud van 

vergunde delen vooropgesteld. Er wordt geen uitbreiding voorzien. 

 

- Parkeerproblemen door onvoldoende plaatsen op eigen terrein en afwenteling 

op openbaar domein (vermeld in RUP, planologisch attest). Parkeren moet op 

eigen terrein worden opgevangen zoals voorgeschreven in GRS (p.142-143). 

Het niet opvangen van parkeren op eigen terrein is strijdig met het GRS. Er is 

geen ruimte voor het parkeren van 400 bezoekers dus het voorschrift met 

parkeren op eigen terrein, wetende dat de huidige parking te klein is en 

zonder aan te geven waar die parking moet of kan komen en zonder 

onderzocht te hebben of het mogelijk is een parkeercapaciteit voor 400 

wagens op eigen terrein te voorzien, maakt het RUP intern strijdig. 

Het RUP voorziet in de bestendiging van de  kleinhandelszaak wat dus strijdig 

is met het GRS.  ongegrond 

 

De aanvraag planologisch attest spreekt van 400 à 500 bezoekers per 

weekend en uitzonderlijk 400 bezoekers op één avond. Bezwaarindiener 

extrapoleert dit verkeerdelijk naar 400 wagens. Uit een recent 

brandweerverslag blijkt dat de capaciteit (volgens de eigenaar) op vandaag 

maximum 300 bezoekers is. Zonder dat er tellingen gebeuren kan het aantal 

wagens niet precies bepaald worden, maar spreken we mogelijks over 150 à 

200 wagens. Dit is de helft van wat de bezwaarindiener aangeeft en kan niet 

gelijk gesteld worden met de mogelijkheden die het RUP biedt.  Immers, het 

huidig aantal bezoekers  is geënt op het bestaande gebouwencomplex, wat 

meer is dan het vergunde gebouwencomplex. Het RUP laat minder volume dan 

het bestaande gebouwencomplex toe (zie regularisatievergunning), dus 

minder bezoekers, én minder wagens. Op die manier is het duidelijk dat de 

parkeerdruk moet opgevangen worden op eigen terrein. Aangezien het RUP in 

de voorschriften vertrekt van de vergunde volumes, kan niet gesteld worden 

dat de bestaande kleinhandelszaak bestendigt wordt en aldus strijdig is met 

het GRS. De bezwaarindiener stelt na een opsomming van de feiten eerst dat 

de bestaande kleinhandelszaak bestendigt wordt en besluit daarna dat de 

bestendiging van de bestaande vergunde delen strijdig is met het GRS. Gezien 



alleen cijfers gebruikt worden van de bestaande toestand, kan deze laatste 

conclusie niet gemaakt worden. 

 

Het feit dat het RUP dus niet de bestaande zaak bestendigt en net oplegt dat 

parkeren op eigen terrein moet opgevangen worden, maakt dat het RUP niet 

strijdig is met het GRS. Het feit dat de eigenaar de regularisatievergunning 

niet uitvoert en het complex dus niet in overeenstemming is met het GRS of 

met de voorschriften van het RUP mag niet tot de conclusie leiden dat het RUP 

intern strijdig is of strijdig is met het GRS. Het is aan de eigenaar om zich te 

schikken naar de wetgeving en indien men dit niet doet is dit geen aanleiding 

om het RUP, dat zich binnen de bestaande beleidskaders en wetgevingen 

schikt, nog te verstrengen. 

 

Het PRS voorziet volgende mogelijkheid bij de basisontwikkeling van 

zonevreemde reca: ‘Voor elke situatie kan onderzocht worden of er nood is 

aan bijkomende parkeermogelijkheden bij de recazaak. Op deze manier 

kunnen eventuele verkeersproblemen aangepakt worden op de site zelf. Bij 

een nieuwe aanleg, of bij het vernieuwen van een bestaande parking, moet 

het gaan om een groene parking.’ Dit sluit dus niet uit dat de parking van 

Acanthus op een efficiënte manier op eigen terrein (her)aangelegd wordt. 

 

- RUP voorziet integendeel inperking parkeermogelijkheden t.a.v. huidige 

situatie gezien max. 30% mag worden verhard met monolitische materialen 

i.f.v. o.a. parkeren  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Het RUP perkt het parkeren niet in. Vanuit de watertoets en duurzaamheid 

wordt vooropgesteld dat slechts 30% monolithische materialen gebruikt 

kunnen worden, dit gaat in praktijk over niet-waterdoorlatende materialen. 

Parkeren kan evengoed op waterdoorlatende materialen zoals grasdallen, 

kiezel of dergelijke. Aangezien dit ook in een volgend bezwaar verkeerd 

geïnterpreteerd werd, lijkt het nodig om in de voorschriften hieromtrent 

verduidelijking toe te voegen. 

 

   

9. Advocatenkantoor Verhoye, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115a, 8800 

Roeselare voor Wyseur Tom, Brugsesteenweg 15A, 8531 Hulste en 

Vandepopuliere Magda, Brugsesteenweg 17, 8531 Hulste, ontvangen 

op 24.12.2015 

 

- Vraag tot mogelijkheid bijgebouw en tweede vrijstaande woning de 

mogelijkheid van een bestemming feestzaal, hotel, restaurant en logies 

omwille van historische configuratie  (toeristisch-recreatieve 

plattelandsactiviteiten). Vraag tot complementaire functie van 100m2 

kleinhandel of ambacht in vrijstaande, thans bewoonde woning 

  gedeeltelijk ongegrond, nog te onderzoeken 

Volgens het PRS voldoet de site niet aan de criteria om bijkomende 

ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. Opname van het bijgebouw in de 

huidige recazaak is dan ook niet mogelijk. 

Een bestemming van horeca of nevenfunctie kleinhandel/ambacht voor de 

tweede vrijstaande woning moet dan eerder gezien worden, niet als 

uitbreiding van de bestaande recazaak, maar als nevenfunctie van een 

zonevreemde woning. De moeilijkheid is dat het één gebouwencomplex 

waardevol gebouw, maar twee kadastrale percelen betreft. Ofwel wordt het 

complex als één geheel bestempeld, waarbij de recazaak qua volume zich 

binnen deze gebouwen kan schikken ofwel wordt de tweede vergunde woning 

als een zonevreemde woning binnen agrarisch gebied gezien. De GECORO 

vraagt te onderzoeken wat er binnen de regels van waardevolle gebouwen kan 

toegelaten worden. 



 

- Max. 30% verharding, parking, terras is strijdig met actuele toestand van 

parking van 1400m2 op perceel van 2000m2 en niet realistisch als klanten op 

eigen terrein moeten opgevangen worden (capaciteit restaurant 120 

personen)  gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Het RUP spreekt over monolitische verharding van maximaal 30%. Aangezien 

dit ook in een vorig bezwaar verkeerd geïnterpreteerd werd, lijkt het nodig om 

in de voorschriften hieromtrent verduidelijking toe te voegen. 

De berekening van de verhardingen komt niet overeen met monolitische 

materialen. Het is ook niet duidelijk op de luchtfoto welke materialen gebruikt 

worden. Dit moet verder onderzocht worden binnen de krijtlijnen van de 

basisontwikkelingen voor parkeren van zonevreemde reca in het PRS. Het 

moet de bedoeling zijn dat de parking behouden kan worden, zodat er, 

aangezien er nu geen parkeerproblemen zijn open openbaar domein, dit er 

ook niet van komt. 

 

- Als horecafunctie zou stopgezet worden, vraag tot toegelaten functies kantoor 

en diensten, kleinhandel en ambacht, gezien de grote parking en niet beperkt 

tot 100m2, maar tot vergunde restaurant van 292,47m2.  ongegrond 

Binnen de beleidskaders voor het buitengebied en wetgeving voor 

zonevreemde woningen is dit niet mogelijk. Ook voor de gebouwen binnen 

zone 1 gelden deze regels. 

 

 

10.  Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor 

BVBA V-Plant, Bruggestraat 269, 8770 Ingelmunster en Hilde 

Vanacker, Fonteinestraat 7, 8810 Lichtervelde, ontvangen op 

24.12.2015 

 

- Wijzigen van bestemming agrarisch gebied naar tuinbouwzone is strijdig met 

GRS Harelbeke. Binnen voorschriften gewestplan zijn zowel een andere 

agrarische functie  als zonevreemde functiewijzigingen mogelijk. Het RUP laat 

dit niet meer toe in strijd met de tekst op p.141 GRS waar niet enkel behoud, 

maar ook ontwikkeling voor de aanwezige activiteiten langs de N50 kunnen en 

tekst op p.142 waarvoor voor juridisch correct gelegen functies 

ontwikkelingsmogelijkheden in het vooruitzicht worden gesteld  ongegrond 

Een RUP heft het gewestplan op. Het gewestplan moet niet rekening gebracht 

worden voor de toekomstige mogelijkheden, het GRS is hierin bepalend. 

De tekst op p.141 is een samenvatting van de doelstellingen voor dit 

deelgebied, over ontwikkelingsmogelijkheden, indien wenselijk en mogelijk. De 

tekst op het geheel van de pagina maakt bovendien duidelijk dat het hier over 

bedrijven/handel/wonen gaat. Landbouw is niet opgenomen in deze algemene 

tekst. In het licht van de open-ruimte as zijn ontwikkelingsmogelijkheden hier 

niet wenselijk. 

De percelen van de bewaarindiener liggen buiten een activiteitenkorrel.  

De tekst waarnaar verwezen wordt op p.142 van het GRS gaat over de 

mogelijkheden van activiteiten binnen activiteitenkorrels en gaat bovendien 

enkel over wonen/kleinhandel/horeca/bedrijvigheid, niet over landbouw. 

Bedrijvigheid moet op de stedenbouwkundige manier geïnterpreteerd worden, 

ondernemingen zoals handel of landbouw, zijn in de stedenbouwkundige zin 

van het woord geen bedrijven. 

De toepasselijke tekst voor de locatie van de percelen van de bezwaarindiener 

is te vinden op p. 144 onder de tekst ‘behoud van zichtas naar de open ruimte’ 

met maximaal behoud van de kijkvensters. 

  

- Inperkingen van de bestemming draagt niet bij tot gewenste ontwikkeling 

volgens het GRS zoals de doelstellingen op p.141  ongegrond 



Zie hoger. 

 

- Reeds aanwezige bebouwing geen impact op zichtas, dus beperking 

ontwikkelingsmogelijkheden niet nuttig noch proportioneel  gegrond 

Het gebouw is inderdaad aanwezig. De invulling van het gebouw met 

agrarische functies beïnvloedt de zichtas niet.  

 

- Strikt vastleggen van het gebruik van het perceel is vanuit planologisch 

oogpunt geen goede zaak want te strikt en gedetailleerd met op (middel)lange 

termijn alleen maar nadelen. Verwijzing naar Eindrapport Instrumentarium 

voor ruimtelijk beleid waarbij gesteld wordt naar zinsnede dat 

instrumentarium te weinig gebruikt wordt ifv mogelijk maken eerder dan 

evoluties af te stoppen en voorstellen tot RUP’s met vermijden gedetailleerde 

voorschriften en meerwaarde voor vergunningsprocedure minimaal.  

ongegrond 

Het is een beleidskeuze van de stad om de manier te bepalen waarop ze de 

ruimtelijke kwaliteit en het landschap (zichtas) wil bewaren. 

 

- Bouwvrije overdruk te eng en te rigoureus met doelstelling open-ruimte 

corridor te vrijwaren en verwijzing naar het rapport ‘visies en concepten 

beleidsplan ruimte Vlaanderen’ waar veerkrachtige en kwalitatieve ruimte vele 

toekomst kan opnemen.  RUP maakt geen onderscheid tussen constructies 

met en zonder volume (verharding).  ongegrond 

Het is een beleidskeuze van de stad om de manier te bepalen waarop ze de 

ruimtelijke kwaliteit en het landschap (zichtas) wil bewaren. De tekst op p.144 

van het GRS stelt duidelijk dat deze kijkvensters maximaal behouden moeten 

blijven. Ervaring leert dat het stellen van harde grenzen ifv het beschermen 

van openheid de beste methode is. 

Agrarische functies hebben in de velden/akkers geen nood aan verharde 

ruimtes of wegen om te ontsluiten. Akkers en velden kunnen binnen 

landbouwgebruik door onverharde wegen ontsloten worden. De voorschriften 

voor de bouwvrije agrarische zone zijn analoog aan andere RUP’s in het 

buitengebied in Hulste en Bavikhove (RUP landelijk gebied rond Bavikhove en 

Hulste, RUP Hoog Walegem-Klein Harelbeke). 

 

- Bouwvrije overdruk geen meerwaarde voor de omgeving met creatie open-

ruimte corridor die visueel en ecologische geen waarde heeft, verstoord zal 

worden door zones waar bouwverbod niet geldt. Bouwvrije zone ligt vlak naast 

industrie zone met vragen over de meerwaarde gezien die gecreëerd is om de 

natuur te vrijwaren. ongegrond 

Een bouwvrije zone is niet hetzelfde als natuur. Het landschap en de openheid 

en doorzichten maken deel uit van de landschappelijke structuur. Het 

landschap kan via kleine landschapselementen bijdragen tot natuur, maar dit 

is geen noodzakelijkheid. Een industriezone kan ook bijdragen tot ecologische 

netwerkvorming, de groene buffers rondom een bedrijf hebben ook een 

waarde. De open-zicht as op deze locatie biedt een zicht op de heuvelrug en 

het glooiende landschap van Hoog Walegem, waar volgens het GRS geen 

nieuwe landbouwzetels toegelaten worden. Het feit dat er alsnog een 

landbouwzetel ontstaan is, die de zichtas reeds beperkt, was reeds strijdig met 

het GRS. De tekst op p.144 stelt duidelijk dat deze kijkvensters maximaal 

behouden moeten blijven. 

De redenering dat een bouwvrije zone geen zin heeft omdat ze op een bepaald 

moment paalt aan een bebouwd perceel is absurd. Een bouwvrije zone in 

Vlaanderen grenst altijd wel ergens aan bebouwde percelen. De randen 

vrijlaten en de bebouwing laten uitdeinen, doet net de open ruimte inkrimpen. 

 



- Bereiken van open ruimte corridor kan op minder stringente manier zoals  

weigeren vergunningsaanvraag  ongegrond 

RUP beoogt hetzelfde maar bepaalt goede ruimtelijke ordening voor een groter 

gebied ipv per individueel dossier en op een ander tijdstip. Dit is een 

beleidskeuze. 

 

- Ondergeschikt: beperking bouwvrije zone. Er is geen mogelijkheid om 

achterliggende percelen te ontsluiten want er is geen weg mogelijk. Bouwvrije 

zone disproportioneel groot voor zichtas met vraag  bouwvrije zone niet te 

leggen langs en achter de loods zoals aangeduid  ongegrond 

Agrarische gronden horend bij een landbouwzetel, hier tuinbouwzetel, kunnen 

geen verharde wegen aanleggen in landbouwgebied. Ontsluiting van akkers en 

velden kan via onverharde wegen. De zichtas moet zo maximaal mogelijk 

bewaard worden en moet niet beoordeeld worden in proportie. Serres plaatsen 

in een zichtas is tegenstrijdig met de zichtas. 

De voorschriften voor de bouwvrije agrarische zone zijn analoog aan andere 

RUP’s in het buitengebied in Hulste en Bavikhove (RUP landelijk gebied rond 

Bavikhove en Hulste, RUP Hoog Walegem-Klein Harelbeke). 

 

- Ondergeschikt: verruiming verordende voorschriften tot plaatsen permanente 

serre met beperkte visuele impact en toelaten pad, verhardingen, 

nutsleidingen,…  ongegrond  

Zie hoger. 

 

- Gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel: volledig vergund bedrijf nadelig 

bedeeld terwijl bedrijven zonder vergunningen beloond worden, gunstige 

grenscorrecties of bestemmingswijzigingen  ongegrond 

Het gelijkheidsbeginsel kan niet gebruikt te worden om overal 

ontwikkelingsmogelijkheden te verkrijgen. Het gelijkheidsbeginsel kan enkel 

ingeroepen als in dezelfde omstandigheden andere mogelijkheden geboden 

worden. Het tuinbouwbedrijf nabij de zichtas (zelfs reeds in de oorspronkelijke 

zichtas van het GRS) is een situatie die nergens anders in het RUP voorkomt, 

waardoor het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt. 

 

11. SWD, Brugsesteenweg 2A, 8531 Hulste ontvangen op 24.12.2015 

 

- Donkere gevelmaterialen in 4.2 te beperkende, te vaag en zonder grond  

gegrond 

Zie hoger. 

 

- 7m te beperkend voor vlotte in-en uitrit voor vrachtwagens  gegrond 

In het RUP Harelbeke Zuid werd een gelijkaardige opmerking gemaakt, 

waarbij het voorschrift verder onderzocht werd dat resulteerde in breedte van 

max. 7,5 meter breedte of 1 inrit en 1 uitrit van max. 3,75 meter breedte ter 

hoogte van de perceelsgrens te verbreden met een vloeiende bochtstraal ter 

hoogte van de aansluiting op de rijweg. 

 

- Verplichting 3m groenstrook in bouwvrije strook te plaatsverslindend  

ongegrond 

Deze groenstrook aan de rand van een perceel is enerzijds een methode om 

het overal op- en afrijden van het perceel te vermijden. Bovendien is de 

beeldkwaliteit van de N50 dermate laag, dat grote vlaktes verharding niet 

bijdragen tot een positief beeld. Een groenstrook kan daar verandering in 

brengen. 

 

- Mogelijke verbreding N50 is niet onteigend, maar er mag niets meer gebeuren 

of in zekering gebracht worden  ongegrond 



Bezwaar of vraag is onvoldoende duidelijk. De gewestelijke rooilijn wordt met 

het RUP niet gewijzigd.  

 

 

12. ReBoFlex, Paanderstraat 152, 8760 Meulebeke ontvangen op 

28.12.2015 

 

- Mogelijkheden tot 5 woningen op perceel in 2008 en geen sprake van een 

RUP. Door omstandigheden toenmalige bouwplannen uitgesteld en nu de dupe 

worden met financiële put, vergoeding minwaarde door stad/GECORO of 

partijen met baat bij dergelijk RUP  ongegrond 

Eerdere besprekingen doen geen rechten ontstaan, het RUP maakt de 

voorschriften voor iedereen duidelijk. Bepaalde zaken kunnen met een RUP 

versoepelen of verstrengen. Beroepen (door overheden, buren) of andere 

bestuur van een gemeente, kunnen even goed leiden, in het kader van de 

beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, tot het niet toelaten van een 

project. 

 

- Vastgoedinlichtingen maakte het perceel geen deel uit van een RUP. Het 

ontwerp RUP is nochtans opgestart in 2006. ongegrond 

Vastgoedinformatie moet geen melding maken van RUP’s in opmaak. De term 

ontwerp RUP is ook gereserveerd vanaf voorlopige vaststelling van het plan. 

Een RUP in opmaak resulteert niet noodzakelijk in een RUP. Hier heeft het RUP 

zelfs stil gelegen om nu weer geactiveerd te worden. Een RUP in opmaak 

vooraleer het voorlopig vastgesteld wordt, kan niet in de vergunningverlening 

in beschouwing genomen worden. 

 

- Geen begrip voor overdruk gezien RUP spreekt over het perceel Ginstestraat 

(p68), terwijl mijn perceel langs Brugsestraat ligt en gezien de overzijde als 

een zone voor bedrijvigheid aangeduid is waar er geen grenscorrectie is die 

ook paalt aan agrarisch gebied  ongegrond 

Het perceel ligt op de hoek van de Ginstestraat en de Brugsestraat. Wat aan 

de overzijde van een straat bestemd is, heeft niets te maken met de 

grenscorrectie van het desbetreffende perceel. Grenscorrecties betreffen de 

bestemmingen op het gewestplan op het betrokken kadastraal perceel. 

 

- Wens tot bouwen van 4 woningen. Geen nadeel van 4 groene woningen en ten 

goede voor gewone burger door tekort aan kleinere bouwgronden  

ongegrond 

Ruimtelijke ordening gaat wetten, beleidskader en hinder voor de omgeving. 

Alleen het feit dat er geen nadelen zijn, is onvoldoende om een bestemming of 

bouwvoorschriften vast te leggen. In de regio is er eerder een overaanbod aan 

bouwgronden (recente studie ‘ruimtemonitor’ door Intercommunale Leiedal) 

dan een tekort. Het aanbod overstijgt de behoefte 4x. 

 

- Vreemd dat overdruk slechts op 2 percelen van toepassing is.  gegrond 

De provincie geeft in haar bezwaar aan dat tuinzones of overdrukken moeten 

bekeken worden voor meerdere grenscorrecties. 

 

- RUP ontstaan door bouwovertredingen  ongegrond 

Een RUP ontstaat niet door bouwovertredingen. Een RUP is net bedoeld om de 

goede ruimtelijke ordening vast te leggen, ze duidelijk te maken aan ieder die 

ze aanbelangt. 

 

- Brugsestraat heeft niets te maken met N50  ongegrond 

Nergens gesteld dat naam van het RUP gebiedsdekkend moet klinken. Het is 

een zo goed mogelijke benadering van het plangebied en komt overeen met 



de deelzones in het GRS, waar grafisch duidelijk af te lezen is dat het begin 

Brugsestraat ook in deze deelzone valt. 

 

- Wens dat arcering met overdruk opgeheven wordt alsook grenscorrectie die 

opsplitsen van het perceel belet  gedeeltelijk te onderzoeken, 

gedeeltelijk ongegrond 

De grenscorrectie weglaten heeft geen enkele zin. Het is net de bedoeling om 

per kadastraal perceel eenduidig de bestemming vast te leggen. Het is geen 

goede praktijk om in het RUP kadastrale percelen qua bestemming op te 

splitsen. 

Naar aanleiding van het bezwaar van de provincie inzake grenscorrecties, zal 

elke grenscorrectie op zijn bouwmogelijkheden qua aantal woningen en nood 

aan eventuele overdruk van tuinzone onderzocht worden. Zie hoger. 

 

13. Lieven en Christophe Spriet, p.a. Rumbeeksestraat 47, 8870 Izegem, 

ontvangen op 28.12.2015 

 

- Visie op slopen en bouwen op aangekochte eigendom volgens bespreking met 

de stad in 2012.  ongegrond 

Eerdere besprekingen doen geen rechten ontstaan, het RUP maakt de 

voorschriften voor iedereen duidelijk. Bepaalde zaken kunnen met een RUP 

versoepelen of verstrengen. De beleidskaders van hogere overheden 

bestonden ook al op datum van 2012, dus beroepen (door overheden, buren, 

andere bestuur van een gemeente) die de motivering van deze beleidskaders 

overnemen, kunnen even goed leiden, in het kader van de beoordeling van de 

goede ruimtelijke ordening, tot het niet toelaten van een project. 

 

- Bestemming bij aankoop was horeca groter dan 100m2  te onderzoeken 

Als de huidige bestemming nog altijd horeca is, dan kan er een aanduiding 

aangebracht worden voor behoud van volume.  Gezien het bezwaar enkel een 

beschrijving van de volledige vloeroppervlakte geeft, moet ook de 

daadwerkelijke gebruikte ruimte voor de activiteit aangetoond worden 

(controlebezoek).  

 

- Vraag om geplande bestemming te voorzien (handel, horeca, diensten, …) en 

niet te beperken tot 100m2.Vraag tot gebouw van 14x20m met 

kantoor/showroom en daarboven woonfunctie met zo ruim mogelijke 

omschrijving volumes of afstanden tot perceelsgrenzen gezien realisatie 

project mits aankoop één of meerdere naastliggende gronden  ongegrond 

Vraag tot meer mogelijkheden beperkt zich niet tot het eigen perceel, maar tot 

aanpalende gronden. De bouwvoorschriften op zich voor zone 1 zijn flexibel 

geformuleerd, maar de wens tot dergelijke functies strookt niet met de hogere 

beleidskader van de provincie en Vlaanderen in het buitengebied. 

 

- Horen door GECORO  

Aangezien horen niet in het reglement van de GECORO voorzien wordt, werd 

reeds door de voorzitter een brief verzonden met de onmogelijkheid daarvan. 

Dit wordt bekrachtigd door de vergadering. 

 

 

14. Advocatenkantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3, 8500 Kortrijk voor 

Maarten Bekaert, Gentstraat 170, 8770 Ingelmunster en Mieke 

Bekaert, Tieltsteenweg 103, 8780 Oostrozebeke, ontvangen op 

28.12.2015 

 

- Bouwvrije overdruk te eng en te rigoureus met doelstelling open-ruimte 

corridor te vrijwaren met als gevolg dat elke mogelijke ontwikkeling van 



agrarische activiteit on hold gezet wordt met complete stilstand. RUP maakt 

geen onderscheid tussen constructies met en zonder volume (verharding)  

ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Strikt vastleggen van het gebruik van het perceel is vanuit planologisch 

oogpunt geen goede zaak want te strikt en gedetailleerd met op (middel)lange 

termijn alleen maar nadelen. Verwijzing naar Eindrapport Instrumentarium 

voor ruimtelijk beleid waarbij gesteld wordt naar zinsnede dat 

instrumentarium te weinig gebruikt wordt ifv mogelijk maken eerder dan 

evoluties af te stoppen en voorstellen tot RUP’s met vermijden gedetailleerde 

voorschriften en meerwaarde voor vergunningsprocedure minimaal.  

ongegrond 

Zie hoger 

 

- Bouwvrije overdruk geen meerwaarde voor de omgeving met creatie open-

ruimte corridor die visueel en ecologische geen waarde heeft, verstoord zal 

worden door zones waar bouwverbod niet geldt. Bouwvrije zone ligt vlak naast 

industrie zone met vragen over de meerwaarde gezien die gecreëerd is om de 

natuur te vrijwaren.  ongegrond 

Zie hoger 

  

- Bereiken van open ruimte corridor kan op minder stringente manier zoals  

weigeren vergunningsaanvraag of opleggen voorwaarden/lasten  

ongegrond 

Zie hoger 

 

- Ondergeschikt: beperking bouwvrije zone. Er is geen mogelijkheid om 

achterliggende percelen te ontsluiten want er is geen weg mogelijk. Bouwvrije 

zone disproportioneel groot voor zichtas met vraag  bouwvrije zone niet te 

leggen langs en achter aanwezige bebouwing zoals aangeduid  ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Ondergeschikt: verruiming verordende voorschriften tot plaatsen permanente 

serre met beperkte visuele impact en toelaten pas, verhardingen, 

nutsleidingen,…  ongegrond 

Zie hoger 

 

- Gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel: volledig vergund bedrijf nadelig 

bedeeld terwijl bedrijven zonder vergunningen beloond worden, gunstige 

grenscorrecties of bestemmingswijzigingen  ongegrond 

Zie hoger 

 

15. Rybell Service BVBA, Brugsesteenweg 65, 8531 Hulste, ontvangen op 

28.12.2015 

 

- Grond langs N50 maakt deel uit van bedrijf met bebouwing op Lendelede met 

als activiteit constructie van houtbewerkingsmachines met ambitie tot bouwen 

kantoorgebouw met toonzaal, opslagruimte, opleidingscentrum met 

bedrijfswoning en 2 studio’s voor buitenlandse ingenieurs op de verdiepingen 

waarbij bestaande loods trainingscentrum en testruimte wordt. Er bestaat een 

BPA zonevreemde bedrijven in Lendelede  gegrond 

Aangezien het bedrijf opgenomen is in het BPA zonevreemde bedrijven in 

Lendelede wordt, wordt de oprit op grondgebied Harelbeke best ingekleurd als 

industriezone om de continuïteit van de site te bewaren. 

 



- Toegang met opleggers is lastig door onmogelijkheid tot draaien. 

Opportuniteit: aankoop café Panam zodat op het terrein kan gedraaid worden 

met toegevoegde waarde vlot op- en afrijden. Eigenaar café Panam beschouwt 

eigendom als volwaardige woning en onmogelijk het initiatief te financieren als 

niet alle opportuniteiten worden aangewend. Circulatie wonen-werken gebeurt 

op eigen terrein. Toegang met opleggers is lastig door onmogelijkheid tot 

draaien. Opportuniteit: aankoop weide om rond het gebouw te rijden zoals in 

BPA, voorlopig aankoop niet gelukt.  

 gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond 

Uit de tekst is de vraag moeilijk te begrijpen. Uit de tekening is af te leiden dat 

de vraag eigenlijk inhoudt om het naburige perceel mee in de zone voor 

bedrijvigheid op te nemen. Dit bedrijf moet eigenlijk beoordeeld worden 

conform zonevreemde bedrijven en eventuele uitbreidingsmogelijkheden 

moeten daarin gekaderd worden. Aangezien men hier spreekt over de 

noodzaak van een naburig perceel, kan enkel een zone 8 (wisselbestemming) 

hierop voorzien worden. Het gaat immers niet op om na het openbaar 

onderzoek zonder mogelijkheid van inzage door de betrokken eigenaar de 

woonzone om te vormen naar industriezone. Door de wisselbestemming te 

hanteren blijven de rechten van de buur voorzien. 

 

16. Depypere Ivan, Hondstraat 31, 8700 Tielt, ontvangen op 28.12.2015 

 

- Bestaande horecafunctie Brugsesteenweg 33 is groter dan 100m2 en groter 

dan woonfunctie. Vraag tot aanduiding als dusdanig in het RUP  te 

onderzoeken 

Het betreft hier opnieuw een gebouw en functie daterend van voor wetgeving 

op stedenbouw. Bij het bezwaar is opmetingsplan gevoegd. De vraag is of de 

kelder kan opgenomen worden in de oppervlaktes . 

Gezien er nog dergelijke bezwaren zijn, is er nood aan een definitie van de 

berekening van de totale vloeroppervlakte van een functie. Dit zal tevens 

soelaas brengen bij concrete aanvragen voor behoud van functies waarnaar 

een bouwvergunning verwezen wordt en de oppervlakte dus nog berekend zal 

moeten worden. A.h.v. die definitie kan dan bepaald worden of huidig bezwaar 

al dan niet gegrond is.  

 

Eigen adviespunten GECORO 

 

- In het kader van de bezwaren inzake vloeroppervlakte van activiteiten 

ontspinnen zich discussies over de berekening van de oppervlakte. Wat met 

kelders en gedeelde ruimtes?  

De GECORO stelt voor om binnen West-Vlaanderen of de regio (via ontwerper 

Leiedal) na te kijken wat een goede definitie kan zijn en de bezwaren 

desgevallend te beoordelen. In de optiek van berekening van oppervlakte of 

volume wordt een bordeel tot de horeca gerekend. 

 

- De bijlage met de lijsten inzake hoofdfuncties op datum van 25.09.2015 moet 

geactualiseerd worden naar datum van de definitieve vaststelling. Mocht dit 

desgevallend leiden tot nieuwe aanduidingen op het RUP (zone 15-16-17-18) 

moet dit aangepast worden. Op dit moment zijn bv. 2 regularisatie lopende.  

 

Het RUP krijgt soms de naam ‘Gemengde activiteitenkorrels N50’ of 

‘Activiteitenkorrels N50’. Dit moet gelijk gesteld worden. 

 

De GECORO merkt op dat in de voorschriften omtrent openbare wegenis, 

geen voorschriften omtrent terrassen zijn opgenomen (bv. horecazaken 

langs Kortrijksestraat). Dit dient aangepast te worden. 

 



De watertoets toont aan dat er voldoende maatregelen worden genomen bij het 

gemeentelijk RUP (voorschriften) om de schadelijke effecten te vermijden, te 

beperken, te herstellen of te compenseren. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken kwam bijeen in zitting van 17.02.2016 en 

onderstaand werd besproken :  

Voor het bezwaar Vandenberghe wordt opgemerkt dat de bezwaarindiener met het 

advies van de GECORO eigenlijk geen zekerheid krijgt over het al dan niet toelaten van 

de gevraagde woning. Er wordt geopperd dat bouwen in 2de orde het in het verleden 

reeds toegelaten werd in het stedelijk gebied. Hier is het buitengebied. 

Inzake de discussie over de definitie van oppervlakte van functies voor zone 1, stelt de 

administratie, die ondertussen reeds een gepolst heeft bij ontwerper Leiedal, dat er in 

het RUP zelf eigenlijk een definitie voor zone 2 voorhanden is, die de analogie van 

zonevreemde woningen meeneemt. Het komt er op neer dat kelders niet meegenomen 

worden, behoudens als het kamers betreft eigen aan de functie (bv. niet eigen aan de 

functie: washok, berging, technische ruimte, … - wel eigen aan de functie: toonzaal, 

garage,…). Er wordt voorgesteld om die definitie te gebruiken en als daar nood aan is in 

andere RUP’s diezelfde definitie te gebruiken. 

Over de hoogte van bedrijfsgebouwen wordt de toegestane hoogte op Evolis gevraagd. 

Daar zijn geen stedenbouwkundige voorschriften onder de vorm van een RUP. Leiedal 

legt wel normen op in de verkoopsvoorwaarden. 

Voor het bezwaar van het Populierenhof worstelt men evenzeer met het feit dat,  omdat 

niet alle vragen van de bezwaarindiener kunnen beantwoord worden, er een keuze moet 

gemaakt worden tussen twee types ontwikkelingen en de voorkeur van de 

bezwaarindiener niet uit het bezwaar blijkt. 

Het bezwaar inzake het tuinbouwbedrijf, waarbij het bestaande gebouw, volgens het 

advies van de GECORO agrarische en dus ook para-agrarische mogelijkheden zou 

krijgen, wordt besproken. Bij para-agrarische activiteiten, waar in de toelichting 

gesproken wordt over o.a. verkoop van veevoeder of verkoop van mest, wordt de link 

gelegd naar de bouwvergunning van het tuinbouwbedrijf, waar als voorwaarde opgelegd 

wordt dat er geen verkoop mag zijn. 

Er wordt gevraagd of de onverharde weg in de zichtas een officiële buurtweg is. Dit zal 

opgezocht worden. 

 

Naar aanleiding van de bespreking op de GECORO en de raadscommissie nam het college 

volgende standpunten in zitting van 29.03.2016: 

- Het college beslist om het voorschrift rond ruimtelijk verantwoorde inplanting in 

het RUP te behouden en volgt aldus het standpunt van de GECORO inzake de 

beoordeling van het bezwaar Vandenberghe. De beoordeling  wordt 

doorgeschoven tot op vergunningsniveau omdat men bouwen in tweede orde niet 

per definitie wil toelaten en stimuleren, maar ook niet expliciet wil uitsluiten, wat 

begrijpelijk is vanuit een standpunt van flexibiliteit.  

- Het college beslist de twee kadastrale percelen van de site Populierenhof (bezwaar 

advocatenkantoor Verhoye) als afzonderlijke zones in te tekenen, gezien door de 

opsplitsing in twee kadastrale percelen met twee verschillende eigenaars , een 

onafhankelijke ontwikkeling mogelijk is. Een aanpassing van zone 2 en de 

voorschriften (nu spreekt tekst van 2 vergunde woningen) in die zin is dan 

noodzakelijk. 

Dit betekent concreet dat de vrijstaande woning de mogelijkheden krijgt van 

nevenfuncties bij wonen in zone agrarisch gebied, maar niet de gevraagde 

kleinhandel of ambacht. 

- Het college wil in het agrarisch gebied para-agrarische activiteiten toelaten, dus 

ook in de gebouwen van het tuinbouwbedrijf, op voorwaarde dat deze niet sterk 

verkeersgenererend zijn. Het RUP omvat immers reeds heel wat voorschriften om 

de dynamiek te verminderen. 

 



Een aantal elementen uit het advies van de GECORO leidden tot verder onderzoek door 

de diensten en de ontwerper. 

 

Wat betreft het bezwaar van de Deputatie inzake de aanduiding van de 

verkavelingsplannen op het verordenend plan en de keuze van de GECORO om dit als 

inzetplan in te zetten, blijkt dat in het kader van de Digitale Stedenbouwkundige 

Informatie niet aangewezen te zijn en worden de verkavelingscontouren op het 

verordend plan zelf aangeduid. Om de leesbaarheid van het verordenend plan te 

behouden, wordt de schaal vergroot en wordt de overdruk van ‘aan het wonen verwante 

functies’ die vorm kreeg door een contour van een perceel, vervangen door een overdruk 

in arcering. Beide overdrukken weergeven door een contour van een perceel is immers 

niet leesbaar. 

 

In het kader van het bezwaar van de Deputatie en Reboflex werden alle grenscorrecties 

nagekeken zoals geadviseerd door de GECORO. Hierbij werd geredeneerd dat alle 

grenscorrecties waarbij de bijkomende zone voor wonen niet aan een straat grenst, geen 

extra mogelijkheden genereert. Percelen met grenscorrecties die wel aan de straat 

grenzen werden onderzocht. 

Voor het apart kadastrale perceel in de Lendeledestraat werd een tuinzone ingetekend 

omwille van de grens van de huidige verkaveling en de ligging buiten de 

activiteitenkorrel. De bijkomende zone is te groot zodat extra woongelegenheden 

mogelijk zijn, al dan niet in combinatie met de bestaande zone voor wonen.  

Voor het perceel Brugsestraat 164 (bezwaar Reboflex) is de grenscorrectie niet van die 

aard dat op de grenscorrectie alleen een extra woning zou kunnen voorzien worden. Om 

te vermijden dat dit alsnog gebeurd door de ruimte van de grenscorrectie met de 

aanliggende bestaande zone met woonmogelijkheden te combineren, wordt het aantal 

woningen vastgelegd. Aangezien er in de regio kwantitatief geen nood is aan extra 

woningen (ruimtemonitor wonen Intercommunale Leiedal) en het hier niet om een 

strategische locatie gaat waar verdichting nagestreefd wordt, wordt het aantal woningen 

bepaald door de minimale dichtheid van het buitengebied aan 15 woongelegenheden per 

hectare. Het perceel krijgt op die manier een aanduiding van 2 mogelijke 

woongelegenheden. Er wordt dus niet ingegaan op het bezwaar om de overdruk op te 

heffen, maar de overdruk krijgt wel een andere betekenis. 

Voor een perceel in de Barzestraat ligt de grenscorrectie binnen de 50m lijn van de 

Brugsesteenweg, een afmeting die gebruikelijk is voor het bepalen van de diepte van de 

gewestplanzonering woongebied met landelijk karakter. Deze aanduiding blijft behouden 

zonder overdruk. 

Voor Ginstestraat 2 is de aangebrachte kadastrale grenscorrectie inderdaad groot in 

vergelijking met de originele gewestplannen, zelfs naar oordeel op schaal 1/10000. Er 

wordt een overdruk aangebracht waardoor het aantal woningen beperkt blijft tot 1. 

Voor de grenscorrectie aan het waardevol gebouw (Brugsesteenweg 75) wordt de 

grenscorrectie beperkt tot de huidige toegang van (en naast) het gebouw. Aangezien het 

waardevol gebouw voorschriften rond behoud opgelegd wordt, kan hiermee met die 

breedte van de toegang geen extra woning gebouwd worden. 

 

In het kader van een aantal bezwaren inzake hoofdfunctie van een goed en nood aan een 

definitie over de aanmerking komende vloeroppervlakte, werd in de raadscommissie 

toegelicht dat in het RUP reeds een aanzet van definitie aanwezig was, weliswaar in een 

andere zone. Het komt er op neer dat kelders niet meegenomen worden, behoudens als 

het kamers betreft eigen aan de functie (bv. niet eigen aan de functie: washok, berging, 

technische ruimte, … - wel eigen aan de functie: toonzaal, garage,…). Er wordt 

voorgesteld om die definitie te gebruiken en als daar nood aan is in andere RUP’s 

diezelfde definitie te gebruiken. De voornoemde bezwaren werden dan ook in dit kader 

beoordeeld. De gebouwen Brugsesteenweg 41 (bezwaar Guimar BVBA) en 

Brugsesteenweg 33 (bezwaar Depypere) kregen een aanduiding ‘aan het wonen 

verwante functies’. De correcte vloeroppervlaktes werden opgenomen in de tabel in 

bijlage bij het RUP. 



Het gebouw Brugsesteenweg 45 (bezwaar Spriet) daarentegen blijkt geen andere functie 

dan wonen te bevatten. Het bezwaar sprak over de functie horeca bij aankoop van het 

gebouw. Het RUP moet echter de huidige toestand omschrijven. Op heden blijkt geen 

horecafunctie meer aanwezig, enkel een woonfunctie. Dit werd bevestigd door de 

resultaten van het leegstandsonderzoek van de woning door de dienst wonen in deze 

periode van het jaar. Dit gebouw krijgt m.a.w. geen aanduiding ‘aan wonen verwante 

functies’. 

De functielijst in bijlage van het RUP werd aangepast aan bovenstaande resultaten. 

 

N.a.v. het advies van de GECORO werd het RUP ook aangepast aan de huidige 

vergunningstoestand, wat er toe leidde dat de contour voor het aan wonen verwante 

functies Brugsesteenweg 64 aangepast werd, alsook Brugsesteenweg 28 een aanduiding 

aan het wonen verwante functies kreeg. 

 

Het onderzoek naar toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor Brugsesteenweg 15A en 

17 (bezwaar Wyseur-Vandepopuliere) in het kader van de selectie als onroerend erfgoed 

kan als volgt geconcludeerd worden: het PRS voorziet mogelijkheden voor erfgoed onder 

de noemer ‘behoud door ontwikkeling’ als een gemeentelijke visie bestaat. Op dit 

moment is er een visie inzake ‘merkwaardige gebouwen in het open landschap’, maar 

niet in de woonkorrels of activiteitenkorrels. Dergelijke beleidskader kunnen echter niet 

leiden tot nieuw zonevreemde reca (restaurant, hotel, feestzaal). Door de bestaande 

functie van restaurant is de aanduiding op het betreffende perceel van zone 2 reeds een 

ruime invullingsmogelijkheid. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken kennis genomen. 

 

Artikel 4.6.5. § 1 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voorziet dat 

verkavelingsvergunningen kunnen vernietigd worden door de aanneming van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan. De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp 

RUP zijn aangepast aan de hedendaagse noden en laten meer bouwmogelijkheden toe 

dan de verouderde voorschriften van de verkavelingen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- de artikelen 2.2.13. en 2.2.14. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

- het artikel 4.6.5 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

- decreet van 27 april 2007 tot wijziging van titel IV van het decreet van 05 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

- artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18.03.2003 en 

latere wijzigingsdecreten 

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

beperken de artikels 42 en 43 §2.12. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Alle bovenvermelde bezwaarschriften en adviezen worden naar vorm en termijn 

ontvankelijk verklaard. 

 



Artikel 2: 

 

De gemeenteraad maakt het advies van de Gecoro d.d. 10.02.2016 inzake de ingediende 

bezwaren tot het zijne. Een aantal bezwaren werden aangegeven als ‘te onderzoeken’ en 

vergen een beoordeling van de gemeenteraad.  

 

Artikel 3: 

 

Het bezwaar van BVBA Guimar wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 4: 

 

Het bezwaar van Advocatenkantoor Verhoye in opdracht van Wyseur-Vandepopuliere 

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard wat betreft het voorzien van een aantal 

nevenfuncties voor de vrijstaande woning, maar gedeeltelijk ongegrond wat betreft het 

toepassen van deze mogelijkheden voor beide woongebouwen en wat betreft alle 

opgesomde gevraagde functies. 

 

Artikel 5: 

 

Het bezwaar van Reboflex, inzake het gedeelte opheffen overdruk wordt gedeeltelijk 

gegrond, gedeeltelijk ongegrond verklaard.  

 

Artikel 6: 

 

Het bezwaar van Spriet wordt ongegrond verklaard. 

 

Artikel 7: 

 

Het bezwaar van Depypere wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 8: 

 

De eigen adviespunten van de GECORO (definitie vloeroppervlakte, actualisatie functies 

op huidige vergunningstoestand en naamgeving RUP) worden gegrond verklaard. 

 

Artikel 9: 

 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  ‘N50 

Activiteitenkorrels’ wordt definitief vastgesteld. 

 

Artikel 10: 

 

Alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan worden opgeheven. 

 

Artikel 11: 

 

Het dossier wordt overgemaakt aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen en 

aan de Vlaamse Regering. 

 

  



4. Straatnaamwijziging van een deel van de Hoornstraat op de verkaveling 

Bistierland naar Bijenetersstraat. Definitieve vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op de verkaveling Bistierland was er gedurende de voorbije zomerperiode een 

broedgeval van de bijeneter. Het gaat hier om een zeldzame vogel en een broedgeval is 

zeker een ‘uniek’ fenomeen voor Vlaanderen. 

 

De eigenaar van de verkaveling heeft aan de stad gevraagd of het niet mogelijk is om de 

naam van de straat, gelegen nabij de broedplaats van de bijeneter (een deel van de 

Hoornstraat), te wijzigen in ‘Bijenetersstraat’. 

 

Men zou kunnen besluiten dat de ‘Bijenetersstraat’ aansluit op de Herpelsstraat. Een 

‘herpel’ is een dialectwoord voor een mannetjeseend. De Herpelsstraat verwijst dus ook 

naar een vogel. In de nabijheid bevinden zich eveneens de Arendsstraat, de Vinkenstraat 

en de Fazantenstraat. 

 

Anderzijds is gekozen om de straatnamen in deze wijk te vernoemen naar verschillende 

muziekinstrumenten. Wat dan weer verwijst naar ‘Harelbeke – muziekstad’. Enkel de 

hoofdstraat ‘Bistierland’ verwijst naar een toponiem voor de site.  

 

Het college heeft in zitting van 06.10.2015 geopteerd om het deel van de Hoornstraat 

van huisnr. 1 t.e.m. 33 en van huisnr. 2 t.e.m. 26 te wijzigen in ‘Bijenetersstraat’, omdat 

het broedgeval op die plaats voor Vlaanderen zo uniek is. 

 

Er werd over de straatnaamwijziging op 18.11.2015 advies gevraagd aan de Stedelijke 

Cultuurraad en ‘De Roede van Harelbeke’. 

 

De Stedelijke Cultuurraad laat op 08.12.2015 weten dat zij een negatief advies geven 

voor de straatnaamwijziging. De Stedelijke Cultuurraad pleit om het thema ‘Harelbeke 

Muziekstad’ voor deze wijk te behouden. De voorgestelde straatnaam zou verwarrend 

werken in combinatie met andere straatnamen die naar vogels verwijzen en die wel 

gegroepeerd zijn. 

 

‘De Roede van Harelbeke’ laat op 20.12.2015 per e-mail weten dat zij geen alternatief 

voorstel voor de straatnaam Hoornstraat voorstellen. 

 

Het college heeft op 26.01.2016 beslist, omwille van het uniek broedgeval van de 

bijeneter, om toch het deel van de Hoornstraat van huisnr. 1 t.e.m. 33 en van huisnr. 2 

t.e.m. 26 te wijzigen in Bijenetersstraat. 

 

De gemeenteraad heeft op 22.02.2016 beslist de straatnaamwijziging van een deel van 

de Hoornstraat van huisnr. 1 t.e.m. 33 en van huisnr. 2 t.e.m. 26 in ‘Bijenetersstraat’ 

principieel vast te stellen.  

 

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen dat minstens 30 dagen 

duurde. 

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, dat liep van 04.03.2016 tot en met 

04.04.2016, werd er noch door de Stedelijke Cultuurraad, noch door ‘De Roede van 

Harelbeke’ een advies gegeven. 

 

Er werden gedurende het openbaar onderzoek ook geen schriftelijke bezwaren ingediend. 

 



In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 28.01.1977 zoals gewijzigd bij decreet van 29.11.2002 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad beslist definitief om de straatnaam van een deel van de Hoornstraat, 

namelijk het deel van de Hoornstraat van huisnr. 1 t.e.m. 33 en van huisnr. 2 t.e.m. 26, 

te wijzigen in ‘Bijenetersstraat’. 

 

5. PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum : 

1) Goedkeuren van (a) desaffectatie openbaar domein en (b) 

opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra.  

2) Kennisname van het ontwerp van de in te dienen 

verkavelingsaanvraag. 

3) Goedkeuren tracé der wegen. 

4) Goedkeuren contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 22.02.2016 nam de gemeenteraad kennis van het toewijzen door het college van 

burgemeester en schepenen aan en definitief sluiten van de PPS-opdracht met de private 

partner “Immogra”, ter realisatie en uitvoering van het globale PPS-project op het 

marktcentrum.  

 

In diezelfde zitting ging de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde optimalisatie 

inzake de vooropgestelde 80 parkeerplaatsen op het binnen-(hof)plein en het daardoor 

verplaatsen van een 11-tal parkings naar de zone tussen de Leiestraat en het 

binnenplein.  

 

Tenslotte nam de gemeenteraad kennis van de lopende onderhandelingen en 

besprekingen nopens het opstellen van de juridische structuur voor de realisatie van het 

PPSproject.  

 

Een en ander werd voorafgaand de raadszitting van 22.02.2016 al toegelicht aan de 

raadscommissie grondgebiedszaken op 17.02.2016, zowel door de raadsman van de 

stad, meester Wim Rasschaert, de stedelijke ambtenaren, als door de 

vertegenwoordigers van de PPS-private partner Immogra.  

 



Tijdens meerdere vergaderingen met de stuurgroep, de kwaliteitskamer, … bespraken de 

stad en de private partner sindsdien de verdere globale aanpak en de administratieve, 

juridische en notariële oplossingen die de realisatie van het PPS-project moeten 

faciliteren en de belangen van alle partijen, ook deze van de stad, op een rechtszekere 

wijze dienen te vrijwaren.  

Voor de stad zorgen juridisch adviseur Wim Rasschaert en notaris Torrelle voor de 

ondersteuning, terwijl notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit 

Gent is aangesteld door en voor rekening van Immogra.  

 

Dit resulteerde in een juridisch administratieve oplossing voor volgende vier aspecten:  

 

1. (a) desaffectatie openbaar domein en (b) opstalrechtprincipes ten opzichte van 

Immogra.  

 

Om Immogra in de mogelijkheid te stellen om op het huidige Marktplein de nieuwe 

ontwikkeling van woongelegenheden met winkelruimte en met ondergrondse parking, 

alsmede het publiek toegankelijk binnenhof te realiseren, wordt geopteerd voor  het 

verlenen van een opstalrecht op het ganse projectgebied. Hierbij verleent de stad als 

‘opstalgever’ een opstalrecht aan ‘opstalhouder’ Service & Development Group Belgium 

NV (S&D is de patrimoniumvennootschap van Immogra, de private partner) over het 

ganse projectgebied. Gezien dit opstalrecht ook wordt gevestigd op het binnenplein 

waarop de private partner de publieke parkings moet realiseren, is het vestigen van het 

opstalrecht gekoppeld aan strenge voorwaarden. 

Het opstalrecht biedt de private partner de mogelijkheid om boven en onder de grond te 

bouwen in overeenstemming met het gegunde PPS-project. 

 

De definitieve opstalakte zal pas na het bekomen van de verkavelingsvergunning, samen 

met de verkavelingsakte, formeel aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. De 

principes van dit opstalrecht worden nu reeds in grote lijnen aan de raad voorgelegd 

gezien in deze zitting reeds aan de raad wordt gevraagd om de aanvraag tot het 

bekomen van de verkavelingsvergunning goed te keuren. De verkavelingsvergunning 

bevat dezelfde voorwaarden of lasten als het opstalrecht. Met name geeft de stad als 

eigenaar en opstalhouder aan S&D de toelating om op (dus zowel boven in functie van de 

nieuwbouwappartementen en winkelruimten, én het publiek toegankelijke binnenhof, als 

onder in functie van de ondergrondse parking) de stadsgronden bebouwingen, werken of 

beplantingen te laten uitvoeren/optrekken door S&D.  

 

Het opstalrecht heeft betrekking op twee zones: enerzijds de loten 3 & 4 & 5 (van het 

verkavelingsplan van landmeter K. Roelandt uit Wevelgem dat bij de 

verkavelingsaanvraag-zie verder- hoort) voor de toekomstige private ontwikkeling, 

namelijk de private opstallen van de woongelegenheden en winkelruimten, en anderzijds 

lot 7 wat betreft de bovengrond of het toekomstig, publiek toegankelijke binnenhof met 

pergola en de publieke parkeerplaatsen, en in de ondergrond de private ondergrondse 

parking, bergruimtes en circulatieruimtes. 

 

Het opstalrecht wordt verleend voor een duurtijd van 5 jaar, die ingaat wanneer de 

stedenbouwkundige vergunning voor het PPS – project definitief is verleend. Voor de 

duur van het opstalrecht blijft de opstalhouder S&D eigenaar van de op stadsgrond op te 

richten constructies en deze zal vervolgens de constructies (bijv. appartement met 

ondergrondse parkeergelegenheid) verkopen aan een nieuwe bewoner die gelijktijdig van 

de stad het respectieve grondaandeel koopt. In overeenstemming met het bestek voor 

het PPS – project, zal Immogra alle grondaandelen van de stad die niet verkocht zijn 

binnen de 5 jaar na het definitief bekomen van de uitvoerbare bouwvergunning, op 

eenvoudig verzoek van de stad overnemen. De kostprijs voor deze overname van de 

grondaandelen wordt door Immogra vooraf vergoed als opstalvergoeding voor een 

bedrag van 500.000 euro. 



Het opstalrecht bevat dezelfde strenge voorwaarden of bijzondere lasten als de 

verkavelingsvergunning: wat betreft het opstalrecht op het binnenhof met daaronder de 

private parkings, wordt in de opstalakte (en in de verkavelingsvergunning en latere 

verkavelingsakte) een  eeuwigdurende en kosteloze erfdienstbaarheid van publiek 

gebruik en overgang gevestigd ten voordele van het huidige openbaar domein (heersend 

erf) rond het projectgebied.  

 

Er is gekozen voor een opstalrecht (in overeenstemming met het bestek) op het ganse 

projectgebied, gekoppeld aan een grondverkoop eveneens in het ganse projectgebied. 

Het is na intens overleg tussen de juristen van partijen en met respect voor de 

economische wetmatigheden die gepaard gaan met de ontwikkeling van het private 

project, dat is geopteerd voor deze rechtszekere oplossing (i.p.v. een horizontale 

eigendomssplitsing). De horizontale eigensomsplitsing werd ervaren als juridisch te 

onzeker.  

Door te opteren voor ‘het recht van opstal’ wordt het automatisch ‘recht van natrekking’ 

uitgeschakeld aangezien dit laatste zou impliceren dat garages, appartementen, 

constructies … die gebouwd worden, automatisch toebehoren aan de eigenaar van de 

grond waarop deze worden opgericht. Concreet zou dit hier betekenen dat – mocht S&D 

zonder opstalrecht bouwen - alle constructies eigendom worden van de stad aangezien 

deze op stadsgrond staan. Bovendien kan er niet worden gekozen voor een horizontaal 

eigendomssplitsing tussen het openbaar domein van de stad en de ondergrondse 

parkings, gezien er dienaangaande rechtsonzekerheid is op basis van verschillende 

meningen in de doctrine en bij het notariaat. Het risico bestaat dat er immers toch een 

recht van natrekking zou spelen ten voordele van de stad, wat onder meer een negatieve 

impact heeft op de verkoopbaarheid van de private opstallen. 

 

De vestiging van het opstalrecht is evenwel gekoppeld aan voorwaarden: 

 

 Voorafgaand én in functie van het te vestigen opstalrecht wordt aan de hand van 

huidige raadsbeslissing (zie artikel 1 van voorliggende  notule) het openbaar 

domein van de stad van deelgebied 1/2 en van deelgebied 5 (nrs. verwijzend naar 

het zoneringsplan uit het PPS-Bestek en uit de BAFO) naar het privaat domein van 

de stad gedesaffecteerd met het oog op de realisatie van het PPS – project 

Marktplein;  

 de private partner betaalt de stad, conform de BAFO, bij het vestigen van het 

opstalrecht én mits het bekomen van een definitieve, niet meer in beroep 

aanvechtbare,  stedenbouwkundige vergunning ter realisatie van haar PPS-project 

een “globale opstalvergoeding”, zijnde een soort grondwaarde, ten bedrage van de 

residuele grondwaarde van het projectgebied ten belope van 500.000,00 euro; 

 de private partner betaalt de stad, conform de BAFO, bij het vestigen van het 

opstalrecht én mits het bekomen van een definitieve, niet meer in beroep 

aanvechtbare,  stedenbouwkundige vergunning ter realisatie van haar PPS-project,  

een geforfaitiseerde winstdeling ten belope van 45.296,12 euro.  

 De private partner staat verder in voor de aanleg van het binnenhof als openbaar 

én publiek toegankelijk plein; 

 Er wordt een eeuwigdurende erfdienstbaarheid inzake het publieke binnenhof 

gevestigd die het publiek en publiek toegankelijk karakter en gebruik garandeert op 

- op lot 7 ( d.i. de publieke binnenhof met aantakking op het bestaand en te 

behouden openbaar stadsdomein rond het nieuwe PPS-project) 

- op lot 8 (d.i. de publieke daksteeg tussen de achterzijde van de bestaande Mijn 

Huis-blok en de nieuwbouwstrook langs de Vrijdomkaai) 

- op de openbare doorgangen van de loten 1 & 2 (d.i. de voetgangersdoorsteken 

onder de bouwblok van Mijn Huis van/naar het binnenhof, respectievelijk de 

Vrijdomkaai/Leie.) 

 

Het publiek recht van vrije doorgang is gekoppeld aan het statuut van openbare 

weg in de zin van reglementering op de politie van het wegverkeer en van het 



gebruik van de openbare wet. Wat betreft dit publieke binnenhof zal de stad 

instaan voor het regelen van een veilig en vlot verkeer, de reiniging en opruiming 

van hindernissen die de publieke doorgang belemmeren of bemoeilijken, de 

werking en het onderhoud van de verlichting, het reinigen van de vuilnisbakken, 

het handhaven van de openbare orde in deze zone, voor het onderhoud, de 

schoonmaak en het reinigen van de zone overeenkomstig de wijze van onderhoud 

van het ganse stedelijk openbare wegennet. De stad is beheerder van die 

openbare weg. 

 

Het komt de gemeenteraad toe omtrent het realiseren van het vooromschreven 

opstalrecht, gekoppeld aan de desaffectatie en aan de ‘erfdienstbaarheid van publieke 

parking’ te beslissen.  

 

Inzake de ontvangst die hieraan gekoppeld is, werd geen budget voorzien in de stedelijke 

meerjarenplanning. Aangezien er naar aanleiding van de onderhandelingen over de BAFO 

van Immogra er vooralsnog inkomsten voor de stad werden bekomen, zullen deze bij de 

eerstvolgende budgetwijziging worden ingeschreven onder AR261000/BI005010 – 

subproject PB 1.2.3c.  

 

2. Kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag. 

 

Op gronden van het huidige Marktplein – deels eigendom van de stad en deels van Mijn 

Huis -  plant Immogra/S&D, in overeenstemming met het toegewezen PPS – project, een 

verkaveling bestaande uit vier appartementsblokken (1 evenwijdig met N43, 2 kant 

nieuwe Marktplein/kerktrappen en 1 kant Vrijdomkaai ter vervanging van de loskades 

van de vroegere Intermarché), uit een private ondergrondse parking, uit de hiervoor 

omschreven publieke binnenhof en uit het paviljoen.   

De verkaveling omvat 49 appartementen, 19 assistentiewoningen en een flexibel 

opdeelbare commerciële gelijkvloerse plint. De verkaveling is gelegen in het woongebied 

volgens het Gewestplan Kortrijk (K.B. van 01.11.1977) en volgens het RUP (ruimtelijk 

uitvoeringsplan) Marktplein (deputatiebesluit 08.05.2014). Voor de uitrusting van de 

verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te worden. 

 

De verkavelingsaanvraag, te ondertekenen door de drie partijen (de stad en Mijn Huis, 

beiden als eigenaar en Immogra/S&D als ontwikkelaar) ligt thans louter  ter kennisgeving 

voor aan de gemeenteraad. De ondertekening van de definitieve aanvraag is gepland op 

24.05.2016.  De aanvraag zal vervolgens voor uiteindelijke vergunning overgemaakt 

worden aan Ruimte Vlaanderen als vergunningverlenend bestuursorgaan. 

 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaar legt, zal in een latere fase overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunnings-

verlenende overheid, hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

3. Goedkeuren tracé der wegen. 

 

Voor de uitrusting van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. De principiële beslissing over ‘de zaak van de wegen’ is een bevoegdheid van de 

gemeenteraad, zodat thans het plan met het ‘tracé der wegen’ ter goedkeuring voorligt. 

Het tracé der wegen wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in het RUP Marktplein (zie art. 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening) 

 

De later op te maken verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de 

infrastructuur- en uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze 

grotendeels ten laste van Immogra/S&D legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de 



Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college 

van burgemeester en schepenen. Anderzijds zal de verkavelingsakte in een latere fase 

(na het bekomen van de verkavelingsvergunning) aan de gemeenteraad worden 

voorgelegd. 

 

4.   Goedkeuren contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

 

Sinds de goedkeuring van het Beeldkwaliteitsplan in juli 2011 en alle daarop 

voortkomende detailplannen is er een toekomstige paviljoen ingetekend op de te 

vernieuwen Vrijdomkaai, langs de Leie. De inplanting van een toekomstig paviljoen is op 

alle voorgaande plannen gesitueerd op het einde van het her aan te leggen Marktplein, 

meer bepaald op de nog te verbreden oostelijke (of rechter-)oever. Dit is op de strook 

Vrijdomkaai die uitgebreid wordt op de Leie zelf.  

 

Dit paviljoenidee werd overgenomen en verankerd in het RUP Marktplein. Verder nam de 

stad het Paviljoenidee op in haar PPS-Marktcentrum-bestek zoals goedgekeurd tijdens de 

raadszitting van januari 2015. Het ontwerp van het paviljoen maakte bijgevolg onderdeel 

uit van de marktbevraging voor het PPS project Marktplein en werd door Immogra in hun 

BAFO uitgewerkt onder ‘ontwikkelingsvoorstel/deelgebied 4/Paviljoen’.  

Bij de gunningsbeslissing van 29.12.2015 nam het stadsbestuur nog geen formele 

beslissing over de realisatie van het Paviljoen doch wou – teneinde het verloop van de 

werken op de Vrijdomkaai niet te verstoren - verdere besprekingen hierover. 

 

Op basis van het conceptueel BAFO-voorstel en in het licht van de binnenkort geplande 

W&Z-Vrijdomkaai-werken, wenst het college het Paviljoen-dossier op korte termijn 

(althans administratief) te concretiseren. De bouw van het paviljoen zal, in 

overeenstemming met de marktbevraging voor het PPS–project, worden toevertrouwd 

aan de private partner van het PPS–project, zijnde Immogra/S&D.  

Gelet op de specifieke ligging van dit gebouwtje en de belangrijke rol van het paviljoen 

voor de globale ontwikkeling van het Marktplein en de kade, maar ook gelet op de 

investering voor de stad in de realisatie er van, is het zeer belangrijk dat de uitbating en 

het uitbatingsconcept economisch haalbaar en realistisch is. Vandaar het voorstel om 

alvorens een bouwprogramma én –budget te bepalen, er wordt onderzocht hoe mogelijke 

uitbatingsconcepten, -suggesties en –overwegingen kunnen worden meegenomen om 

beide – zowel programma als budget- te optimaliseren.  

De uitbating zal in ieder geval door de stad worden uitbesteed. Voor de uitwerking van 

het uitbatingsconcept zal  – via een voorliggende en goed te keuren ‘selectieleidraad’ - 

een beroep worden gedaan op geïnteresseerde marktpartijen om het voorwerp en de 

modaliteiten van de uitbating eerst verder te verfijnen in het licht van een uiteindelijk 

bouwprogramma én –budget.  

 

Daartoe en tevens in afwachting van verdere eigendomsafspraken met Waterwegen & 

Zeekanaal over de footprint, werkte juridisch adviseur W. Rasschaert een selectieleidraad 

uit voor het toekennen van een uitbatingsrecht. De toewijzing van de concessie is niet 

onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten, maar kan pas gebeuren na een 

transparante marktbevraging. Er wordt gewerkt met een dialoogprocedure waarbij 

achtereenvolgens aan geïnteresseerden wordt gevraagd een kandidatuur in te dienen, 

vervolgens met de geselecteerden van gedachten kan worden gewisseld over de 

modaliteiten van de uitbating en tenslotte, op basis van een door de gemeenteraad 

goedgekeurd uitbatingsconcept, offertes worden ingewonnen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

- het Decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen 



- de wet van 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s. 

- de Algemene Politieverordening van de stad 

- artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikelen 42 en 43; 

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzonderheid en zonder zich 

daartoe te willen beperken art. 4.2 inzake wegeniswerken in een verkaveling  

 

Verwijzend naar de voorgaande besluitvorming in het dossier van het PPS project 

Marktplein; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

In voorbereiding van de nodige daden van beschikking die de gemeenteraad moet treffen 

ter realisatie van voormeld project, beslist de gemeenteraad om het openbaar domein op 

het Marktplein te desaffecteren naar het privaat domein, onder de voorwaarden en 

overwegingen opgenomen in onderliggende beslissing. Deze voorwaarden zijn dezelfde 

als de voorwaarden bij de verkavelingsvergunning en de opstalrechtprincipes. 

 

Artikel 2:  

 

De gemeenteraad neemt kennis van en gaat akkoord met de voorliggende 

opstalmodaliteiten zoals voorlopig omschreven in de ontwerpakte van notaris Christophe 

Blindeman van het notariskantoor Notas uit Gent, waarin notaris Torrelle uit Harelbeke 

tussenkomt.  

 

Eveneens keurt de stad de modaliteiten van de ontwerpbasisakte voor het globale PPS-

project goed, doch louter voor zover deze betrekking hebben op de ‘erfdienstbaarheid 

van publieke overgang’. 

 

De voor de stad te ontvangen middelen naar aanleiding van het vestigen van dit 

opstalrecht zullen –naar aanleiding van de eerstkomende budgetwijziging- vooralsnog 

worden voorzien onder AR261000/BI005010 – subproject PBD 1.2.3c.  

 

Artikel 3 : 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van de in te dienen 

verkavelingsaanvraag (met ondertekeningdatum bepaald op 24 mei 2016) van 

Immogra/S&D, en medeondertekend door de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis en 

door het stadsbestuur, voor het PubliekPrivateSamenwerking-project op het 

Marktcentrum te Harelbeke. 

 

Artikel 4 : 

 

De gemeenteraad keurt het tracé der wegen van het nieuwe marktcentrum goed. 

 



Artikel 5 : 

 

De gemeenteraad keurt de procedure sui generis goed ter uitbating van het paviljoen en 

belast het college met de verdere opvolging waaronder de publicatie van de 

selectieleidraad, het inwinnen en beoordelen van de kandidaturen en het voeren van de 

dialoog. 

 

Artikel 6 : 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

6. Uitbreiding exclusieve dienstverlening door Leiedal in functie van de raad van 

bestuur van 24 mei 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Tijdens de periode 2008-2014 deed het stadsbestuur regelmatig beroep op de exclusieve 

dienstverlening van de Intercommunale Leiedal.  

 

Voor de huidige beleidsperiode 2014-2020 werd eenzelfde soort lijst met exclusieve 

dienstverleningen bij de Intercommunale Leiedal vastgesteld bij raadsbesluit van 

19.05.2014 en bekrachtigd bij algemene vergadering van Leiedal van 27.05.2014.  

Het systeem van de exclusieve dienstverlening is gebaseerd op het kostendelend 

principe, wat betekent dat gemeenten die een bepaalde opdracht in exclusiviteit hebben 

gegeven aan Leiedal, enkel hun aandeel betalen in de gezamenlijke uitgaven en kosten 

die verbonden zijn aan de globale dienstverlening die op exclusieve basis wordt verricht. 

Concreet wordt per opdracht gewerkt met een afsprakennota die een duidelijke 

omschrijving bevat, samen met een vooraf bepaalde kostenraming en timing. 

 

Sindsdien doet de stad vooral inzake de opmaak van RUP’s (RUP: ruimtelijk 

uitvoeringsplan) regelmatig een beroep op die exclusieve dienstverlening.  

 

Het college stelt voor de in 2014 goedgekeurde exclusiviteitenlijst uit te breiden.  

 

Op 19.04.2016 immers nam het college kennis van de werkvelden van de door Leiedal 

opgestarte “Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst –IOED”. Om verder hierover 

met Leiedal te kunnen samen werken en om concreet in te stappen in het “actieplan 

bouwkundig erfgoed”, is een intekening nodig van de stad op die specifieke exclusiviteit 

‘actieplan bouwkundig erfgoed’ binnen Leiedal.  

Het ‘actieplan bouwkundig erfgoed’ is een visie- en afwegingskader voor bouwkundig 

erfgoed. Concreet leidt dit tot een waardering van alle panden op de inventaris 

bouwkundig erfgoed, wat kan worden ingezet bij de opmaak van RUP’s en behandeling 

van stedenbouwkundige vergunningen. Het voordeel is dat een burger aldus gemakkelijk 

en vrij info kan verkrijgen over waardering, zonder dat een aparte adviesvraag aan 

afdeling Onroerend Erfgoed of een stedenbouwkundige aanvraag nodig zijn.  

 

Bij brief van 22.03.2016 vroeg Leiedal de stad om tegen 22.04.2016 aan te geven of de 

stad wil instappen zodat de start van het actieplan kan worden voorzien voor de zomer 

2016.    

 

Het college besliste op 19.04.2016 principieel bijkomend in te tekenen op de exclusiviteit 

‘actieplan bouwkundig erfgoed’ binnen Leiedal. 

 

Deze beslissing wordt nu ook aan de gemeenteraad voorgelegd.  De gemeenteraad moet 

beslissen vóór de algemene vergadering van Leiedal van 24.05.2016. 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet , inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

art. 42 par. 1. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De raad beslist om in te schrijven op volgende exclusiviteit bij Leiedal:  

 

1.2 Beleidsondersteunende plannen en studies. 

 

De opmaak van ruimtelijke gebiedsgerichte plannen en studieopdrachten op vlak van 

 

Naam Definitie 

Actieplan 

Bouwkundig 

Erfgoed  

Het uitvoeren van een actiegerichte evaluatie van 

de inventaris bouwkundig erfgoed i.f.v. de 

stedenbouwkundige, bouwfysische en esthetische 

kenmerken van het gebouw, zijn ruimtelijke context 

en zijn betekenis voor de stad. 

 

Artikel 2:  

 

Deze extra exclusiviteit zal bekrachtigd worden in de algemene vergadering van Leiedal 

van 24 mei 2016 en geldt tot de algemene vergadering van het jaar volgend op de 

hersamenstelling van de gemeenteraden na de raadsverkiezingen. 

 

Artikel 3:  

 

Deze beslissing wordt tegen de algemene vergadering van Leiedal van 24.05.2016, 

overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 

 

7. Verplaatsen nutsleidingen Marktplein.  Goedkeuren bestek, raming (65.947,24 

euro + 0 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 



In het kader van de opdracht “Verplaatsen nutsleidingen Marktplein” werd een offerte 

met nummer 20063801 opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 

Torhout. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.947,24 incl. btw (0% 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 664400/064000-GGZ-GGZ 18 en 664400/065000-GGZ-GGZ 17 en in het 

investeringsbudget van 2017, op budgetcode 664400/064000-GGZ-GGZ 18. 

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). 

 

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° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden 

uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten). 

-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:  

 

De offerte met nummer 20063801 en de raming voor de opdracht “Verplaatsen 

nutsleidingen Marktplein”, opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 

8820 Torhout worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 65.947,24 incl. btw (0% 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 664400/064000-GGZ-GGZ 18 en 664400/065000-GGZ-GGZ 17 en in het 

investeringsbudget van 2017, op budgetcode 664400/064000-GGZ-GGZ 18. 

 

8. Heraanleg parking site Arendswijk.  Goedkeuren bestek, raming (46.485 euro 

+ 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De speelplaats/parking op de oude schoolsite Arendswijk is helemaal stuk gereden en is 

momenteel niet helemaal veilig te betreden.  De speelplaats wordt daarom volledig 

uitgebroken en heraangelegd met waterdoorlatende verharding in kleinschalige 

betonelementen. 

 

In het kader van de opdracht “Heraanleg parking site Arendswijk” werd een bestek met 

nr. 16_23 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 46.485,00 excl. btw of € 56.246,85 

incl. 21% btw. 

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

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000,00) 

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 224000/022000-GGZ-GGZ 41. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 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 en zonder zich daartoe te willen 

beperken 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 5, § 2. 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 16_23 en de raming voor de opdracht “Heraanleg parking site 

Arendswijk”, 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 € 46.485,00 excl. btw of 

€ 56.246,85 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 224000/022000-GGZ-GGZ 41. 

 

9. Herinrichten Plein Noordstraat - Forestiersstraat. Goedkeuren addendum 

samenwerkingsovereenkomst met Infrax ingevolge uitbreiding traject. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Voor het project “Lelijke Plekjes” georganiseerd door CVBA Leiedal, werden door de 

deelnemende scholen o.a. ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van de Noord- en de 

Forestierstraat. 

Het herinrichten van het kruispunt werd opgenomen in de meerjarenplanning onder 

“Noordstraat: parking en kruispunt Deerlijksestraat”. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2011 haar voorkeur 

uitgesproken voor het ontwerp nr. 1 in het kader van het scholen-project “Lelijke 

Plekjes”.  

 

Op 20.02.2012 werd door de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Infrax 

en het studiecontract ter aanstelling van een studiebureau goedgekeurd. Hierbij werden 

de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat beide partijen – verhoudingsgewijs tot 

hun aandeel in de werken – instaan voor de rechtstreekse betaling van de studiekosten, 

de werken en toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

Aan de gemeenteraad wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Het was aangewezen dat de stad en CVBA Infrax, naast het afsluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst, gezamenlijk een ontwerper aanstellen voor het opstellen 



van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken en veiligheidscoördinatie-

ontwerp en –verwezenlijking, bodemsanering en projectcoördinatie conceptstudie voor 

“Herinrichten Plein Noordstraat - Forestierstraat”. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich op 26.01.2016 akkoord verklaard 

met het voorstel van Infrax om een erfdienstbaarheid op te leggen voor de riolering in de 

insteekstraatjes Noordstraat.  Daardoor worden deze onderdeel van het openbaar stelsel 

en vallen ze onder de regels bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad 

en Infrax. 

 

Gezien het oorspronkelijk project op vraag van de stad Harelbeke wordt uitgebreid met 

rioleringswerken in de zijstraatjes Forestiersstraat, voorziet het ter goedkeuring 

voorliggend addendum aan voormelde samenwerkingsovereenkomt in de uitbreiding van 

het oorspronkelijk traject. 

 

Voor zover huidig addendum daarvan niet afwijkt, blijven alle bepalingen van de 

oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst van 20.02.2012 van kracht. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of 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:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het addendum aan de tussen CVBA Infrax en Stad 

afgesloten samenwerkingsovereenkomst van 20 februari 2012 luidend als volgt : 

 

TUSSEN: Het Stadsbestuur van HARELBEKE, vertegenwoordigd door het College van 

Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Alain Top, 

Burgemeester, en de heer Carlo Daelman, Secretaris, die handelen in naam 

en voor rekening van de Stad Harelbeke ter uitvoering van de beslissingen 

van de Gemeenteraad van …………………………….….. hierna genoemd "de Stad 

HARELBEKE". 

 

 

EN: Infrax CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd Koning Albert II-laan 

37, 1030 Brussel, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-aqua 

o.v., Infrax Limburg o.v.,  Inter-energa o.v., Inter-media o.v., Iveg o.v., 

Infrax West o.v., PBE cvba en Riobra o.v., hierna genoemd “INFRAX” 

 hierbij vertegenwoordigd door de Heer Jan Neys, Manager Aankoop en 

Logistiek. 

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 2005. 

 



Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 20 februari 2012 betreffende het project 

R002219 Herinrichten Plein Noordstraat – Forestiersstraat afgesloten tussen de Stad 

HARELBEKE en Infrax CVBA. 

 

Aangezien de Stad HARELBEKE de volgende werken wenst uit te voeren : 

Wegeniswerken herinrichten Plein Noordstraat – Forestiersstraat 

 

Aangezien INFRAX de volgende werken wenst uit te voeren : 

Rioleringswerken herinrichten Plein Noordstraat – Forestiersstraat en weg- en 

rioleringswerken zijstraatjes Forestiersstraat 

 

Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Infrax West o.v. 

 

Aangezien het oorspronkelijke project op vraag van de Stad HARELBEKE wordt uitgebreid 

met rioleringswerken in de zijstraatjes Forestiersstraat en voor deze uitbreiding geen 

beroep wordt gedaan op toelage in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare 

rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige 

rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 

waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen. 

 

Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van 

de verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : 

 

ARTIKEL 1. 

 

De bepaling van artikel 14 van de samenwerkingsovereenkomst van 20 februari 2012 

wordt vervangen door “De Stad HARELBEKE komt financieel tussen in de kosten 

verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare riolen in de zijstraatjes 

Forestiersstraat à rato van 75 % van de kosten (exclusief btw) bepaald in uitvoering van 

artikel 1; 5° van het hierboven vernoemde besluit van de Vlaamse regering van 1 

februari 2002. 

De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een 

afzonderlijk deel vermeld.” 

 

Opgemaakt in tweevoud te  Torhout op ………………………………….. 

 

Voor de Stad HARELBEKE, 

 

Carlo Daelman   Alain Top 

Secretaris Burgemeester 

 

 

Voor Infrax cvba, 

 

 

Jan Neys 

Manager Aankoop en Logistiek 

 

  



DEPARTEMENT FACILITY 

10. Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden Hulste.  Goedkeuren 

bestek, raming (14.421 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De bestaande afsluitingen rond de sportvelden in Hulste zijn in slechte staat. De 

bestaande betonnen afsluiting langs het fietspad wordt vervangen door een nieuwe 

betonnen afsluiting. Dit is een duurzame en sterke afsluiting waarbij inkijk vermeden 

wordt. De betonnen afsluiting tussen het hoofdveld en het basketveld wordt verwijderd 

en vervangen door een 3m hoge paal en draad afsluiting. Deze wordt dichter bij het 

basketveld geplaatst zodat er ruimte bijkomt voor de voetbalploeg. De betonnen platen 

langs het hoofdveld waar de publiciteit aan vast hangt wordt volledig verwijderd. Aan de 

bestaande metalen leuning wordt een harmonicagaas voorzien. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden Hulste” 

werd een bestek met nr. 861.61-A.16/17 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.421,00 excl. btw of € 17.449,41 

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 222000/074010-VT-VT 81. 

 

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. 861.61-A.16/17 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

van omheiningen sportvelden Hulste”, 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 € 14.421,00 excl. 

btw of € 17.449,41 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 222000/074010-VT-VT 81. 

 

11. Dakrenovatie SAMW (Stedelijke Academie voor Muziek en Woord) 

Toekomststraat Harelbeke.  Goedkeuren bestek, raming (15.135 euro + 6 

% btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Er is waterinfiltratie aan de opstanden van het dak van de SAMW. Reden hiervoor is de 

krimp en rekbeschadiging van de PVC-bekleding. Enkel opstanden worden aangepakt 

aangezien de bestaande PVC-bekleding beschermd is door een isolatielaag (principe 

omkeerdak) en een grindlaag. Daardoor is deze nog in een uitstekende staat. De muur-

omkleding wordt zo voorzien dat, bij latere vervanging van de PVC-laag, de 

muurbekleding niet hoeft uitgebroken te worden. Ook door enkel de opstanden aan te 

pakken, blijft de dakvegetatie behouden. 

 

In het kader van de opdracht “Dakrenovatie SAMW Toekomststraat Harelbeke” werd een 

bestek met nr. 861.2-A.16/21 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.135,00 excl. btw of € 16.043,10 

incl. btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 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 221000/082011-WOL-WOL 75. 

 

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-A.16/21 en de raming voor de opdracht “Dakrenovatie SAMW 

Toekomststraat Harelbeke”, opgesteld door de heer Frederik Ost, 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 € 15.135,00 excl. btw of € 16.043,10 incl. 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 221000/082011-WOL-WOL 75. 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

12. Infrax West. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering en algemene vergadering van 7 juni 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op dinsdag 07.06.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering en de algemene 

vergadering van Infrax West plaats om 18.00 uur in het domein Vossenberg te Hooglede, 

Hogestraat 194. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

Buitengewone algemene vergadering 

 

1. Statutenwijziging 

 Art. 54 diverse bepalingen. 

 

Algemene vergadering 

 

1 Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015. 

2 Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015. 

3 Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling. 

4 Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015. 

Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun 

activiteiten op 7 juni 2016. 

5 Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht 

gedurende 2015. 

6 Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 

7 Vervanging bestuurder met raadgevende stem 

8 Toetreding gemeente voor Infra-GIS –mededeling. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn 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 de buitengewone algemene 

vergadering en de algemene vergadering van 07.06.2016. 

 

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 houdende 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 de goedkeuring van de agenda 

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de 



buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van Infrax West van 

dinsdag 07.06.2016; 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

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

13. Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen). Buitengewone zitting algemene vergadering van 14 

juni 2016. Goedkeuren statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 14.06.2016 gaat de buitengewone zitting van de algemene vergadering van Psilon 

door.  Op de dagorde van deze vergadering staat een statutenwijziging geagendeerd. 

 

De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:  

 

1. Artikel 4: voorzien in de mogelijkheid om de dienstverlening exclusief voor te 

behouden voor de bevolking van de deelnemende gemeenten. 

2. Artikel 20:schrappen meldingsplicht aan Commissaris van de Vlaamse regering. 

3. Artikel 44: schrappen van de mogelijkheid tot dividenduitkering. 

 

Deze wijzigingen worden verduidelijkt in de nota dd. 08.03.2016 opgesteld door Psilon. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de statutenwijziging goed te keuren. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid en 

de heer Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste 

vertegenwoordiger en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  

Mevrouw Inge Bossuyt, schepen, en de heer Eddy Glorieux, thans raadslid, werden 

aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

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

buitengewone zitting van de algemene vergadering van 14.06.2016. 

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet; 

- Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, 

zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

art. 39.  



 

Gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de buitengewone zitting van de algemene 

vergadering van Psilon van dinsdag 14.06.2016; 

 

Om deze redenen ; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van Psilon zoals voorgesteld in de 
nota van 08.03.2016 goed. 

 

De stadsvertegenwoordigers krijgen, op basis van de bekomen documenten, mandaat de 

statutenwijziging goed te keuren. 

 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Psilon. 

 

14. Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 14 juni 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 30.03.2016 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Psilon, 

op dinsdag 14 juni 2016 om 18.45 u. Deze vergadering vindt plaats in het 

onthaalgebouw Horizon van het crematorium Uitzicht, Amb. Baertlaan 5 te Kortrijk, met 

volgende agenda: 

 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem 

 

De gemeenteraad aanhoort de toelichting door Marijke Ostyn, raadslid, bij het 

jaarverslag, de jaarrekening 2015. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid en 

de heer Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste 

vertegenwoordiger en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  

Mevrouw Inge Bossuyt en de heer Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk 

eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 



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

algemene vergadering en de buitengewone zitting van de algemene vergadering van 

14.06.2016. 

 

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 27.05.2013 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Psilon van dinsdag 

14.06.2016. 

 

Om deze redenen; 

 

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. 

 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Psilon. 

 

15. FARYS.  Algemene vergadering TMVW van 24 juni 2016.  Goedkeuren agenda 

en bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

De gemeenteraad, 

 

In aanwezigheid van volgende raadsleden: 

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

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

Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde 

De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck. 

 

Neemt kennis van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het 

dagordepunt “FARYS.  Algemene vergadering TMVW van 24 juni 2016.  Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging.” te verdagen naar de volgende 

gemeenteraad om reden van het ontbreken van het verslag van de commissaris – 

revisor. 

 



De bespreking van het dossier wordt met unanimiteit verdaagd. 

 

16. Reglement jobstudenten. Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Door de gemeenteraad van 16.01.2006 en via een latere wijziging op 18.06.2012 werd 

het reglement voor de jobstudenten vastgelegd. 

 

Binnen de jeugddienst worden op jaarbasis gemiddeld 8 VTE (voltijdse equivalenten) 

jobstudenten aangesteld om bepaalde verantwoordelijkheden binnen de 

speelpleinwerking en grabbelpaswerking op te nemen. 

 

Deze manier van werken verloopt naar wens.  Toch wordt men binnen de jeugddienst 

soms geconfronteerd met een tekort aan enthousiaste, kwalitatieve en beschikbare 

studenten om vooral tijdens de grote vakantie de beide werkingen te begeleiden. Het 

statuut van jobstudent heeft een aantal beperkingen waardoor men tijdens bepaalde 

periodes met een tekort aan kwalitatieve begeleiding geconfronteerd wordt. Het gaat 

hierbij voornamelijk om de maand augustus waarin studenten soms noodgedwongen 

moeten afhaken door herexamens. 

 

Naast de tewerkstelling in het statuut ‘jobstudent’ kunnen socio-culturele verenigingen 

en openbare besturen op basis van art. 17 § 1 van het K.B. van 28.11.1969 ook 

personeel tewerkstellen onder de ’25-dagenregel? ook wel ‘monitorenstatuut’ genoemd. 

In dit artikel staat opgenomen dat voor bepaalde medewerkers, binnen bepaalde 

sectoren en voor bepaalde opdrachten, de werkgever vrijgesteld is van RSZ-bijdragen. 

 

Het gaat over volgende werkgevers: 

 

 Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de RSZPPO aangesloten 

plaatselijke overheidsdiensten,… 

 Vzw’s die speelpleinen, sportkampen,… inrichten en personen die zij enkel tijdens 

de schoolvakanties tewerkstellen. 

 

Volgende opdrachten komen in aanmerking:  

 

 Verantwoordelijke leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in 

de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, animator van socio-

culturele en sportactiviteiten tijdens vrije dagen of vrije daggedeelten in het 

onderwijs, 

 Voordrachten, lezingen die plaats vinden na 16u30 of tijdens vrije dagen of 

daggedeelten in het onderwijs, 

 … 

 

De na te leven formaliteiten zijn: 

 

 Afsluiten van een arbeidsovereenkomst per dag (dagcontracten) met de 

werknemer die in het kader van de ‘25-dagenregel’ wordt aangeworven; 

 Elektronische voorafgaande aangifte bij FOD sociale zekerheid (geen dimona-

aangifte); 

 

Bijkomende voorwaarden: 

 



 Activiteiten van betrokken medewerker mogen niet meer dan 25 arbeidsdagen per 

jaar beslaan, een arbeidsdag van 8 u of een arbeidsdag van 2 uur telt als één 

dag; 

 Werkgever moet door bevoegde overheid erkend zijn; 

 Het moet om één van volgende zes functies gaan: monitor, leider, animator, 

beheerder, huismeester, bewaker; 

 Het moet om een van volgende activiteiten gaan: vakantiekolonies, speelpleinen, 

sportkampen, sportinitiatie, socio-culturele vorming; 

 Uitoefening kan enkel buiten hun werk- of schooluren of tijdens de 

schoolvakanties. (vb. boekhouder die volgens uurrooster nooit werkt op maandag, 

kan die dag animator zijn bij een andere organisatie); 

 25-dagenregel is cumuleerbaar met statuut van jobstudent en met 

vrijwilligersactiviteit in datzelfde jaar.  

 25-dagenregel is eveneens mogelijk voor werklozen, gepensioneerden en 

zelfstandigen. 

 

Statuut: 

 

 Werknemer moet loon uitbetaald krijgen. Minstens hetzelfde barema als voor 

werknemers in een gelijkaardige categorie; 

 Andere voordelen (vb. maaltijdcheques): afspraken kunnen hierover gemaakt 

worden; 

 25-dagenregel is vrijgesteld van RSZ (zowel voor de werkgever als voor de 

werknemer). Een fiche 281.10 moet worden afgeleverd. 

 25-dagenregel is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. (bedragen tot € 500 – 

27,25%) (dit in tegenstelling van statuut jobstudent) 

 Overschrijding van de limieten – normale RSZ-bijdragen zijn van toepassing op de 

werkgever en de werknemer;  

 

Concluderend: 

 

De opdracht in de speelpleinwerking leent er zich toe om naast het statuut van 

jobstudenten, personeel in het statuut van de 25-dagenregel tewerk te stellen. Dit zal 

niet alleen de flexibiliteit maar zeker ook de kwaliteit van de werking ten goede komen. 

Daar waar de speelpleinwerking nu af en toe geconfronteerd wordt met vooral in de 

maand augustus een afhaken van jobstudenten (wegens herexamens) zou de 

mogelijkheid tot het aanstellen van monitoren in het stelsel van de 25-dagenregel een 

kwalitatieve aanvulling vormen voor deze werking. Dit binnen de vooropgestelde aantal 

VTE’s, dus niet bovenop het voorzien aantal VTE’s voor de speelpleinwerking. 

 

Gezien de mogelijkheid tot het aanstellen van monitoren in het statuut van de ’25-

dagen-regel’ uitsluitend tot doelstelling heeft om de kwaliteit van de speelpleinwerking en 

grabbelpaswerking te garanderen en de opdracht van deze monitoren dezelfde is als van 

de jobstudenten, is het wenselijk om het toepassingsgebied van het bestaande reglement 

voor de jobstudenten uit te breiden op monitoren. 

 

Omdat de opdracht in de lijn ligt met de opdracht van de jobstudenten binnen de 

jeugddienst, dient dezelfde verloning worden toegepast. 

 

Er is geen budgettaire impact. 

 

De jeugdraad heeft positief geadviseerd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 



 het K.B. van 28.11.1969  tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders; 

 de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

 de wet van 12.04.1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 

 het gemeentedecreet meer bepaald de artikelen 43, par. 2, 2° en 186. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het reglement van de jobstudenten zoals nu van kracht wordt vervangen door de 

hieronder vermelde nieuwe regeling.  

 

Artikel 2: 

 

Het bestuur zal beroep doen op jobstudenten en monitoren die tijdens de onderscheiden 

vakantieperiodes zullen ingeschakeld worden ten behoeve van de jaarlijks terugkerende 

vakantiewerking in de stedelijke jeugddienst en dit overeenkomstig de modaliteiten zoals 

opgenomen in dit besluit. 

 

Artikel 3: 

 

Er zullen op jaarbasis maximaal 8 voltijdse tijdelijke krachten ter beschikking gesteld 

worden voor de vakantiewerkingen binnen de sector Vrije Tijd, dit voor een periode van 

11 weken per jaar. Deze tijdelijke arbeidskrachten worden ofwel onder het statuut van 

jobstudent ofwel onder het statuut van monitor – ’25-dagen regel’ aangesteld.   

 

Artikel 4: 

 

De werving van deze medewerkers voor de vakantiewerkingen zal overeenkomstig 

navolgende bepalingen geschieden: 

 

1. Voorwaarden: 

 

 Jobstudenten:  

o De hier bedoelde jobstudenten dienen te voldoen aan het begrip “student” 

zoals omschreven in de wet van 3 juli 1978, en latere wijzigingen, 

betreffende de arbeidsovereenkomsten.  

o De jobstudenten dienen minstens 16 jaar te zijn op de datum van de 

aanvang van hun individuele opdracht. 

 Monitoren: 

o Kandidaat-monitoren hebben nog geen 25 prestatie-dagen uitgevoerd 

gedurende het werkingsjaar.  

 

2. Functieprofiel: 

 

Het functieprofiel en de functiebeschrijving voor deze opdracht wordt vastgelegd door de 

secretaris. 



 

3. Selectieprocedure: 

 

 Kandidaten jobstudenten/monitoren worden opgeroepen via de website van de 

stad, de stadskrant en eventuele andere relevante kanalen. 

 

 De kandidaturen worden gericht aan de dienst “Management en personeel” via het 

daartoe bestemd inschrijvingsformulier dat aangevuld wordt met een curriculum 

vitae. 

 

 De selectieprocedure gebeurt door een selectiecommissie die als volgt wordt 

samengesteld: de deskundige jeugd, één of twee medewerker(s) van de stedelijke 

jeugddienst en een secretaris-verslaggever via de jeugddienst of dienst 

management en personeel.  

 

 De selectiecommissie organiseert de volledige selectieprocedure en voert met de 

kandidaat-jobstudenten/monitoren een individueel gesprek waarin uitvoering 

getoetst wordt naar de competenties opgenomen in de functiebeschrijving voor 

deze opdracht. 

 

 Enkel die kandidaten die van de selectiecommissie een gunstige beoordeling 

bekomt, wordt verder weerhouden. De selectiecommissie maakt van de volledige 

selectieprocedure een proces-verbaal op. 

 

4. Bezoldigingsregeling: 

 

De bezoldigingsregeling voor deze opdracht zal overeenkomstig de navolgende 

bepalingen geschieden: het uurloon wordt vastgesteld op 1/1976ste van de jaarlijkse 

bruto bezoldiging van de weddeschaal E1, 0 jaar anciënniteit aan 100%. 

 

Artikel 5: 

 

Onderhavige beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet  De beslissing heeft uitwerking met ingang vanaf de bekendmaking.  

 

Artikel 6: 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering ervan. 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

17. Vergoedingen begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking. 

Aanpassing. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Vanuit de Jeugd- en personeelsdienst wordt voorgesteld om de vergoedingen voor de 

begeleiders en lesgevers van de stedelijke vakantie- en jeugdwerking binnen de 

Jeugddienst te wijzigen.  

 

Sinds 2016 worden de vergoedingen van de vrijwilligers via het loonpakket uitbetaald. 

Op die manier zijn deze vergoedingen correcter geregistreerd en gebundeld en verlopen 

de vergoedingen gelijklopend met overige vergoedingen voor vrijwilligers binnen de stad.  

 



Omdat het huidige systeem een zware administratieve last met zich meebrengt, wordt er 

voorgesteld om het huidige systeem wat te vereenvoudigen:  

 

 Er wordt voorgesteld om niet langer met het huidige cascadesysteem te werken 

(waardoor er 6 vergoedingsschalen zijn), maar dit te herleiden naar een systeem 

waar slechts 2 vergoedingsschalen bestaan: niet-gebrevetteerde begeleiders en 

gebrevetteerde begeleiders/lesgevers.  

 Onder gebrevetteerde begeleiders wordt dan begrepen de personen die minstens 

in het bezit zijn van het attest ‘animator in het jeugdwerk’ of personen die in het 

bezit zijn van een pedagogisch diploma. Onder lesgever wordt begrepen personen 

die ingeschakeld worden voor het aanleren van specifieke vaardigheden.  

 Er wordt eveneens voorgesteld om de vergoedingen per halve dag af te ronden, 

zodat er makkelijker kan gerekend worden en dat dit in de communicatie naar 

vrijwilligers makkelijker is.  

 

Dit voorstel werd besproken door de Jeugdraad op de bijeenkomst van 31.03.2016. De 

Jeugdraad gaf een positief advies omtrent dit voorstel.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen, alsook 

omzendbrieven: 

 

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

artikelen 43, par. 2, 2° en 186. 

- de omzendbrief van het ministerie van Financiën van 05.03.1999 betreffende de 

fiscale vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk (circulaire van 

5 maart 1999 van het ministerie van Financiën – Ci.RH.241/509.803) 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- het gemeenteraadbesluit van 19.03.2012: Vergoedingen speelpleinbegeleiders en 

lesgevers vakantiewerking 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

Deze beslissing vervangt de beslissing van de gemeenteraad dd. 19.03.2012 omtrent de 

vergoedingen speelpleinbegeleiders en lesgevers vakantiewerking.  

 

Artikel 2 

 

Aan de vrijwilligers betrokken bij de jeugd- en vakantiewerking van de stedelijke 

jeugddienst, wordt overeenkomstig de bepalingen vervat in de omzendbrief van het 

ministerie van Financiën dd. 5 maart 1999 (Ci.RH.241/509.803), een forfaitaire 

kostenvergoeding toegekend. 

 

  



Artikel 3 

 

Voor de uitvoering van deze beslissingen worden volgende begripsomschrijvingen 

gehanteerd: 

- Gebrevetteerde begeleider: is in het bezit van het attest ‘animator in het 

jeugdwerk’ (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) of in het bezit van een 

pedagogisch diploma.  

- Lesgever: begeleiders die worden ingeschakeld voor het aanleren van specifieke 

vaardigheden in het kader van de algemene jeugd- en vakantiewerking van de 

jeugddienst 

 

Artikel 4 

 

De vergoedingen voor de begeleiders bij de jeugd- en vakantiewerking van de stedelijke 

jeugddienst worden als volgt vastgesteld: 

 

 Vergoeding per dagdeel Vergoeding per dag 

Niet-gebrevetteerde 

begeleiders € 13  € 26 

Gebrevetteerde 

begeleiders 

Lesgevers € 16 € 32 

 

Artikel 5 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de begeleiders aan te 

stellen en hun vergoedingen vast te stellen overeenkomstig de bovenvermelde tarieven. 

 

Artikel 6 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. Ze treedt in werking op datum van bekendmaking. 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

18. Stedelijk basisonderwijs. Arbeidsreglement. Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het schoolbestuur moet voor al zijn personeelsleden een arbeidsreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen bestuur en personeelsleden regelt. 

 

Het arbeidsreglement werd syndicaal overlegd op16.02.2016. 

 

Het laatste arbeidsreglement dateert al van 2010 en werd nog in samenspraak met de 

vorige overkoepelende directeur Yvan Vandemoortele opgemaakt. 

Het vernieuwde arbeidsreglement is een model van het OVSG aangepast aan de 

scholengemeenschap De Balk. 

De belangrijkste items worden door de coördinerend directeur samengevat in een 

presentatie die de directies gebruiken op een personeelsvergadering. Zo wordt dit 

uniform voor alle scholen geduid. 

 

  



Enkele veranderde zaken: 

 

- Tijdens de kindgebonden lestijden mogen de informaticatools niet voor 

persoonlijke doeleinden worden gebruikt. 

- Maximum 3 dagen kan er beroep worden gedaan op de zorgcoördinator tijdens de 

vakantie. 

- Medicatiebeleid en de opdracht van het personeel hierin werd duidelijker 

omschreven. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 08.04.1965 tot de instelling van een arbeidsreglement waarin wordt 

bepaald dat de inrichtende macht voor haar personeel een arbeidsreglement moet 

opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen; 

- de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel; 
- het decreet dd. 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde 
centra voor leerlingenbegeleiding; 

- het gemeentedecreet artikel 186. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het arbeidsreglement wordt als volgt goedgekeurd: 

 

Arbeidsreglement 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 

 

1.1 Draagwijdte 

 

Art.1 Dit  arbeidsreglement is een reglement van inwendig bestuur en heeft een 

afdwingbaar karakter.  

 

Art.2 Dit  arbeidsreglement is ondergeschikt aan dwingende wetsbepalingen en hun 

uitvoeringsbesluiten. 

 

Art.3 De arbeidsvoorwaarden die een gevolg zijn van andere wettelijke, decretale en 

reglementaire bepalingen dan deze opgesomd in dit arbeidsreglement blijven onverkort 

gelden. Het gaat onder meer over de rechten en plichten opgesomd in het Decreet 

Rechtspositie voor de personeelsleden gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs 

en Vorming. 

 

1.2 Toepassingsgebied 

 

Art.4 Dit reglement is van toepassing op het gesubsidieerd personeel zoals bedoeld in 

het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 



personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding (verder genoemd Decreet Rechtspositie) met name:  

• de vastbenoemde personeelsleden,  

• tijdelijk aangestelde personeelsleden voor bepaalde duur,  

• tijdelijk aangestelde personeelsleden voor doorlopende duur  

tewerkgesteld in een ambt van een van volgende categorieën:  

• bestuurs- en onderwijzend personeel,  

• beleids- en ondersteunend personeel  

• paramedisch personeel,  

die tewerkgesteld zijn in de gemeentelijke basisscholen van Kuurne met inbegrip van de 

personeelsleden die in deze school tewerkgesteld zijn via reaffectatie of 

wedertewerkstelling. 

 

1.3 Definities 

 

Art.5 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

§1 ABOC: het afzonderlijk bijzonder comité. In dit comité zetelen afgevaardigden van 

het schoolbestuur en van de representatieve vakorganisaties. Zij onderhandelen vooraf 

over de grondregelingen met betrekking tot personeelsaangelegenheden, o.a. over 

voorliggende arbeidsreglement. 

§2 Dienstorder: een opdracht en/of mededeling, onafhankelijk de vorm hoe deze 

gecommuniceerd wordt, uitgaande van het college van burgemeester en schepenen, een 

bevoegde ambtenaar of de directeur, die bepalingen van interne orde (op een dwingende 

wijze) vastlegt. Deze dienstorders worden ook vastgelegd binnen de afspraken en 

praktische organisatie in het schoolwerkplan van de school. 

§3 Directeur: de persoon die door het schoolbestuur met de dagelijkse leiding van de 

school is belast. 

§4 Directeur coördinatie-scholengemeenschap: de directeur die aangesteld wordt ter 

ondersteuning van de scholengemeenschap op basis van de puntenenveloppe van de 

scholengemeenschap 

§5 Leerlingen: de jongeren die als regelmatige leerling zijn ingeschreven in een 

school 

§6 OCSG: het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap. In 

dit comité zetelen afgevaardigden van de schoolbesturen van de scholengemeenschap en 

van de representatieve vakorganisaties. Zij onderhandelen vooraf over de 

aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is voor zover deze 

personeelsrepercussies kunnen hebben. 

§7 Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 

minderjarige onder hun bewaring hebben. 

§8 Pedagogische begeleidingsdienst: de dienst belast met de externe ondersteuning 

van de betrokken scholen volgens het eigen pedagogisch concept, onder meer bij het 

opstellen van het schoolwerkplan, het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van 

de onderwijskwaliteit, het stimuleren van initiatieven ter versterking van de 

beroepsbekwaamheid van de personeelsleden 

§9 Pedagogisch project: het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het 

schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd 

§10 School: pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en dat onder 

leiding staat van één directeur; 

§11 Schoolbestuur ( inrichtende macht): de instantie die verantwoordelijk is voor de 

sch(o)ol(en) van de gemeente, namelijk het gemeentebestuur Kuurne 

§12 stafmedewerker scholengemeenschap: het personeelslid dat aangesteld wordt ter 

ondersteuning van de scholengemeenschap op basis van de puntenenveloppe van de 

scholengemeenschap ( in deze functie wordt het personeelslid aangesteld in het 

onderliggende ambt van onderwijzer, kleuteronderwijzer, ICT-coördinator, 

zorgcoördinator of administratief medewerker). 

§13 Vakbondsafgevaardigde: afgevaardigde van één van de representatieve 

vakorganisaties. 



§14 Vestigingsplaats: een gebouw of gebouwencomplex waarin de school of een 

gedeelte ervan is gehuisvest. 

 

Hoofdstuk 2 Arbeidsduur, arbeidstijd, prestatieregeling, vakantieregeling 

 

2.1 Algemeen 

Art.6 Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.  

 

Art.7 De lessen worden in aantal gelijkmatig gespreid over vijf dagen, van maandag tot 

en met vrijdag. De woensdagnamiddag is vrij.  

 

Art.8 De normale openingsuren van de school zijn de volgende: 

Dagen  Uren    Uren 

Maandag van 8u15 tot 11u55 en van 13u tot 16u15 

Dinsdag van 8u15 tot 11u55 en van 13u tot 16u15 

Woensdag van 8u15 tot 11u55  

Donderdag van 8u15 tot 11u55 en van 13u tot 16u15 

Vrijdag van 8u15 tot 11u55 en van 13u tot 15u15 

 

Art.9 De rustpauzes worden, behoudens afwijkingen voorzien in de individuele 

uurroosters, als volgt toegekend: 

Voormiddag: van   10u10  tot    10u25   

Namiddag: van   14u05    tot    14u55  

 

Art.10 De middagpauze wordt, behoudens afwijkingen voorzien in de individuele 

uurroosters, als volgt toegekend: van   11u40    tot     13u15      . 

 (tenminste 1 uur) 

 

Art.11 De directeur stelt het lessenrooster op.  

 

Art.12 De directeur stelt het ontwerp van individuele uurroosters van de personeelsleden 

op, met inbegrip van de toezichtroosters en rustpauzes. Hij streeft hierbij naar een 

optimale afstemming op de noden van de organisatie rekening houdend met een billijke 

verdeling tussen de personeelsleden. 

 

Art.13 Alle uurroosters die voorkomen of kunnen voorkomen op school maken integraal 

deel uit van het arbeidsreglement. Ze worden opgenomen in een aparte map 

uurroosters/schoolorganisatie of zijn digitaal beschikbaar. Elk personeelslid ontvangt een 

exemplaar van zijn individuele uurrooster dat vanaf dan bindend wordt voor beide 

partijen. Bij elke wijziging hiervan ontvangt het betrokken personeelslid een aangepaste 

versie. 

 

Art.14 Het personeelslid leeft zijn individueel uurrooster stipt na. De afstand of de 

verplaatsing zijn, behoudens overmacht, geen rechtvaardiging voor afwezigheden of te 

laat komen. 

 

Art.15 De wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld als volgt 

§1  voor personeelsleden die voltijds fungeren: 

- bestuurs- en onderwijzend personeel: maximum 26 klokuren; 

- beleids- en ondersteunend personeel: 36 klokuren 

- het paramedisch personeel:  32 klokuren 

§2 voor personeelsleden die op basis van de puntenenveloppen aangesteld zijn 

bedraagt de arbeidsduur: 36 klokuren 

§3  voor personeelsleden die deeltijds fungeren bedraagt de arbeidsduur ten hoogste 

het evenredige deel van de in §1 en § 2 bedoelde klokuren. 

 

  



Art.16  

§1 Personeelsvergaderingen (inclusief werkgroepvergaderingen) en oudercontacten 

kunnen worden georganiseerd buiten de normale aanwezigheid van leerlingen.  

§2 De personeelsvergaderingen en oudercontacten worden bij dienstorder 

meegedeeld bij het begin van het schooljaar. Er wordt één  personeelsvergadering per 

maand georganiseerd.  

§3 Bijkomende personeelsvergaderingen kunnen worden gepland indien de noodzaak 

zich voordoet. 

 

Art.17 Elk personeelslid is verplicht de personeelsvergaderingen, oudercontacten en 

pedagogische studiedagen bij te wonen, tenzij de directie dit anders bepaalt. 

 

Art.18 Opendeurdagen en schoolfeesten met leerlingenactiviteiten kunnen tijdens het 

weekend of op feestdagen worden georganiseerd. In dat geval kunnen de 

personeelsleden gedurende maximaal 2 beurten per jaar verplicht worden om aan deze 

activiteiten deel te nemen. 

Alle personeelsleden die minimaal een halftijdse opdracht in de school vervullen, moeten 

naar evenredigheid hun medewerking aan deze activiteiten verlenen. 

Deelname aan andere activiteiten tijdens weekends of op feestdagen gebeurt op 

vrijwillige basis. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden worden de data van 

voornoemde activiteiten meegedeeld voor eind september. 

 

Art.19 Behoudens verplichte deelname aan voornoemde vergaderingen en activiteiten, 

kunnen aan personeelsleden ook andere opdrachten buiten de normale aanwezigheid van 

leerlingen buiten de jaarlijkse vakantieperiodes worden geëist, indien deze opdrachten 

werden onderhandeld in het ABOC. Deze andere opdrachten worden jaarlijks vóór 1 

december aan de personeelsleden meegedeeld bij dienstorder. Het personeelslid is 

verplicht om deze onderhandelde opdrachten bij te wonen, tenzij het dienstorder anders 

bepaalt. 

 

Art.20 De lessen kunnen drie halve dagen per schooljaar geschorst worden voor het 

houden van pedagogische studiedagen. 

 

Art.21 De duur van de jaarlijkse vakantie wordt geregeld conform de bepalingen van de 

onderwijsreglementering. 

 

Art.22 De normale rustdagen zijnde jaarlijkse vakantiedagen: herfst-, kerst-, krokus-, 

paas- en zomervakantie;  

 

Art.23 Er is bovendien vakantie op volgende dagen: 11 november, 1 mei, Paasmaandag, 

Hemelvaartsdag en de daaropvolgende dag en Pinkstermaandag, voor zover zij niet in 

een vakantieperiode vallen. 

 

Art.24 Per schooljaar legt het schoolbestuur twee facultatieve vakantiedagen vast. Deze 

facultatieve vakantiedagen worden ten laatste op 15 juni van het voorafgaande 

schooljaar vastgelegd en aan de personeelsleden meegedeeld via een dienstorder. 

 

Art.25 De lessen kunnen de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag 

geschorst worden om de school in staat te stellen opdrachten verbonden aan het einde 

van het schooljaar, zoals oudercontacten, te realiseren. 

 

Art.26 De lessen kunnen de dag na de parlementaire, provinciale of gemeentelijke 

verkiezingen worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van die verkiezingen 

gebruikt zijn voor het inrichten van stemopnemingsbureaus. De directeur brengt de 

personeelsleden hiervan per dienstorder op de hoogte. 

 



Art.27 Het schoolbestuur van de school waaraan het personeelslid geaffecteerd is, blijft 

werkgever van het personeelslid ook al wordt het ingezet in een  school van de 

scholengemeenschap van een ander schoolbestuur. 

 

Art.28 Het schoolbestuur houdt bij  het inzetten van het personeel rekening met 

volgende principes: 

§1 het personeelslid wordt steeds aangesteld  of geaffecteerd aan de school waar de 

betrekking reglementair wordt ingericht; 

§2 de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en 

de school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit 

geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te worden; 

§3 er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het 

personeelslid; 

§4 de bepalingen inzake inzetbaarheid moeten worden, opgenomen in het 

aanstellingsbesluit en de functiebeschrijving. 

 

2.2 Directeur 

 

2.2.1 De directeur van een school 

Art.29 De directeur is tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen én telkens 

wanneer de dienst het vereist, in één van de vestigingsplaatsen aanwezig, behoudens 

gerechtvaardigde afwezigheden in dienstverband. 

 

Art.30 De directeur kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor de 

totaliteit van de scholengemeenschap; 

 

Art.31 De directeur/adjunct-directeur met onderwijsopdracht en/of opdracht ICT-

coördinator en/of zorgcoördinator moet de nodige regelingen treffen om deze taak naar 

behoren uit te oefenen. 

 

Art.32 Tijdens de schoolvakanties moet de directeur de prestaties uitvoeren die 

noodzakelijk zijn om de goede werking van de school te garanderen, maar tijdens de 

zomervakantie moet een vakantieperiode van zes weken gegarandeerd zijn, waarvan een 

ononderbroken periode van vijf weken op te nemen tussen 6 juli en 15 augustus. 

 

2.2.2 De directeur coördinatie-scholengemeenschap 

Art.33 De directeur coördinatie-scholengemeenschap krijgt een administratieve 

standplaats toegewezen in een school behorend tot de scholengemeenschap. 

 

Art.34 Hij/zij wordt belast met een coördinerende managementfunctie op het niveau 

scholengemeenschap. 

 

Art.35 De prestaties van de directeur coördinatie-scholengemeenschap worden 

vastgelegd volgens de afspraken van de scholengemeenschap (o.a. beschikbaarheid, 

overleg, …). 

 

Art.36 De directeur coördinatie- scholengemeenschap kan worden ingezet voor de 

vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor 

de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap. 

 

Art.37 De directeur coördinatie-scholengemeenschap is behoudens gerechtvaardigde 

afwezigheden in dienstverband, tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen en 

telkens wanneer de dienst het vereist, in één van de vestigingsplaatsen. 

 

Art.38 Tijdens de zomervakantie heeft de directeur coördinatie-scholengemeenschap 

recht op zes weken vakantie, waarvan een ononderbroken periode van vijf weken, op te 

nemen tussen 6 juli en 15 augustus. 



 

2.3 Zorgcoördinator, ICT-coördinator en administratief medewerker 

 

2.3.1 Algemeen 

Art.39 De zorgcoördinator, de ICT-coördinator  en de administratief medewerker zijn 

inzetbaar voor de scholengemeenschap 

 

Art.40 Ze kunnen ingezet worden voor de vervulling van opdrachten voor en in andere 

scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de 

totaliteit van de scholengemeenschap. 

2.3.2 Bepalingen voor  de zorgcoördinator / de ICT-coördinator 

 

Art.41 De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die voltijds 

fungeert bedraagt 36 klokuren. 

 

Art.42 De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die deeltijds 

fungeert bedraagt steeds een evenredig deel van die 36 klokuren. 

Er wordt steeds afgerond naar een volledig uur. 

 

Art.43 Deze prestatieregeling kan niet beperkt blijven tot de periode van normale 

aanwezigheid van de leerlingen. 

 

Art.44 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de zorgcoördinator / de ICT-

coördinator. 

In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum  

3 dagen een beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na 

onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn. 

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks  

voor 1 december meegedeeld. 

 

2.3.3 Bepalingen voor de administratief medewerker  

 

Art.45 De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die voltijds fungeert 

bedraagt 36 klokuren. 

 

Art.46 De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die deeltijds fungeert 

bedraagt  een evenredig deel van die 36 klokuren.  Er wordt steeds afgerond naar een 

volledig uur. 

 

Art.47 Vakantieregeling administratief medewerker  

§1 De schoolvakanties zijn in principe vakantiedagen voor de administratief 

medewerker. Het schoolbestuur kan de administratief medewerker echter verplichten om 

tijdens de jaarlijkse vakantie maximaal 12 werkdagen prestaties te leveren, waarvan 

maximaal 10 werkdagen tijdens de zomervakantie. Dit geldt voor voltijds aangestelde 

administratief medewerkers. 

§2 Bij deeltijds werkenden wordt het aantal prestatiedagen verhoudingsgewijs 

aangepast. 

§3 Een ononderbroken vakantieperiode van 5 weken, waarin alleszins 15 juli tot en 

met 15 augustus valt, moet gegarandeerd zijn. 

§4 De prestatiedagen zijn steeds volledige dagen, na akkoord met het personeelslid 

kan het schoolbestuur beslissen om de dagen in halve prestatiedagen in te delen. 

§5 Om uitzonderlijke dienstredenen kan het schoolbestuur aan de administratief 

medewerker vragen om meer dan het vooraf bepaalde aantal prestatiedagen te werken 

tijdens de jaarlijkse vakantie. In dat geval kunnen die extra prestatiedagen 

gecompenseerd worden buiten de jaarlijkse vakantieperiodes en dit in samenspraak met 

de directeur. 



§6 Het schoolbestuur deelt na onderhandeling in het ABOC elk jaar uiterlijk vóór de 

kerstvakantie aan de administratief medewerker mee hoeveel dagen hij/zij tijdens de 

schoolvakanties zal moeten werken en hoe deze verdeeld worden over de diverse 

schoolvakanties. 

 

2.4 Onderwijzend personeel 

 

Art.48 De personeelsleden verzekeren de hoofdopdracht zoals jaarlijks vastgelegd door 

het schoolbestuur. Deze hoofdopdracht bestaat uit de lesopdracht en/of 

beleidsondersteuning en/of bijzondere pedagogische taken. 

De wekelijkse hoofdopdracht van personeelsleden met een voltijdse betrekking bedraagt 

voor volgende ambten als volgt: 

• het ambt van kleuteronderwijzer: minimum 24 lestijden en maximum 26 lestijden.  

• het ambt van onderwijzer in het gewoon lager onderwijs: minimum 24 lestijden 

en maximum 26 lestijden. 

• het ambt van leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer en lichamelijke 

opvoeding: minimum 24 lestijden en maximum 28 lestijden. 

 

Art.49 De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds is 

tewerkgesteld, bedraagt maximaal 26 klokuren te presteren binnen de normale 

aanwezigheid van de leerlingen. 

 

Art.50 De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat deeltijds is 

tewerkgesteld, bedraagt ten hoogste een evenredig deel van de hierboven vermelde 

klokuren. 

 

Art.51 De personeelsleden verzekeren het toezicht binnen de normale aanwezigheid van 

de leerlingen. Rekening houdend met de schoolopdracht die van ieder personeelslid kan 

worden gevraagd, wordt een billijke verdeling uitgewerkt door de directeur in 

samenspraak met de syndicale afgevaardigden in de school.  De criteria voor de invulling 

van de toezichtopdrachten worden onderhandeld in het ABOC.  

 

Art.52 Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten 

zijn op vergaderingen of andere activiteiten kunnen deze tijd niet compenseren. Deze 

vergaderingen en activiteiten maken deel uit van de normale werking van de school. 

 

Art.53 Een personeelslid van het onderwijzend personeel kan worden ingezet voor de 

vervulling van opdrachten voor andere scholen van de scholengemeenschap. 

 

Art.54 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor het onderwijzend personeel. 

 

Art.55 In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum  

3 dagen een beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na 

onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn.  

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks  

voor 1 december meegedeeld. 

 

Art.56 Een personeelslid moet de nodige voorbereidingen treffen om de lessen stipt te 

kunnen laten aanvangen. 

 

Art.57 De organisatie van extra-murosactiviteiten in opdracht, wordt geregeld door de 

directeur in overleg met de betrokken personeelsleden. Behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden wordt het tijdstip van deze activiteiten aan de personeelsleden 

meegedeeld voor eind september bij dienstorder. 

 



Art.58 De organisatie van extra-murosactiviteiten op initiatief van een of meerdere 

personeelsleden kan enkel mits voorafgaandelijk akkoord van de directeur. 

 

Art.59 Het personeelslid blijft tijdens de extra-murosactiviteiten verantwoordelijk voor 

het toezicht op de minderjarige leerlingen zowel tijdens de verplaatsing als tijdens de 

activiteit zelf. 

 

2.5 Stafmedewerker-scholengemeenschap 

 

Art.60 De stafmedewerker-scholengemeenschap krijgt een administratieve standplaats  

toegewezen in een school behorend tot de scholengemeenschap. 

 

Art.61 De stafmedewerker-scholengemeenschap draagt actief bij tot het verhogen van 

het beleidsvoerend vermogen van de scholengemeenschap. 

 

Art.62 De stafmedewerker-scholengemeenschap kan ingezet worden voor de vervulling 

van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de 

vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap. 

 

Art.63 De prestaties van de stafmedewerker-scholengemeenschap worden vastgelegd 

volgens de afspraken van de scholengemeenschap (o.a. beschikbaarheid, overleg, …). 

 

Art.64 De wekelijkse opdracht van de stafmedewerker-scholengemeenschap die voltijds 

fungeert bedraagt 36 klokuren. 

 

Art.65 De wekelijkse opdracht van de stafmedewerker-scholengemeenschap die deeltijds 

fungeert bedraagt een evenredig deel van 36 klokuren. 

 

Art.66 Voor de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap geldt de 

vakantieregeling van het onderliggend ambt. 

 

Art.67 In functie van de goede werking van de school kan echter op hem/haar een 

beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het 

afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité. Maar een ononderbroken vakantieperiode 

tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn. 

 

2.6 Kinderverzorger 

Art.68 De opdracht van de kinderverzorger bestaat voornamelijk uit het opnemen van 

verzorgende taken ten aanzien van jonge kleuters en dit ter ondersteuning van de 

kleuteronderwijzer(s). 

 

Art.69 De wekelijkse opdracht van een voltijdse kinderverzorger bedraagt 32 klokuren. 

 

Art.70 De wekelijkse opdracht van de kinderverzorger die deeltijds is tewerkgesteld, 

bedraagt ten hoogste een evenredig deel van de hierboven vermelde klokuren. 

 

Art.71 Bij het toezicht binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen treedt de 

kinderverzorger samen met de kleuteronderwijzer op. Rekening houdend met de 

opdracht van de kinderverzorger, wordt een billijke verdeling uitgewerkt door de 

directeur. 

 

Art.72  

§1 De organisatie van extra-murosactiviteiten in opdracht, wordt geregeld door de 

directeur in overleg met de kinderverzorgster. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden 

wordt het tijdstip van deze activiteiten meegedeeld voor eind september bij dienstorder. 

§2 Bij toezicht tijdens extra-murosactiviteiten treedt de kinderverzorger op  samen 

met de kleuteronderwijzer. 



 

Art.73 Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten 

zijn op vergaderingen of andere activiteiten, kunnen deze tijd niet compenseren. Deze 

vergaderingen en activiteiten maken deel uit van de normale werking van de school. 

 

Art.74 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de kinderverzorgers. 

 

Art.75 In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum  

3 dagen een beroep worden gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na 

onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn.  

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks  

voor 1 december meegedeeld. 

 

Hoofdstuk 3 Afwezigheden en verlof 

 

3.1 Individuele afwezigheden 

 

Art.76 Bij te laat komen moet het personeelslid zich vooraf aanmelden bij de directeur of 

in geval van zijn afwezigheid, op het secretariaat. 

 

Art.77 Bij vroegtijdig verlaten van de arbeidsplaats verwittigt het personeelslid 

onmiddellijk de directeur en motiveert hij zijn vertrek. 

 

Art.78 Bij afwezigheid, om welke reden dan ook, verwittigt het personeelslid zo spoedig 

mogelijk de directeur of in geval van zijn afwezigheid, het secretariaat, zo mogelijk vóór 

het begin van de lessen en met vermelding van de reden en van de waarschijnlijke duur 

van de afwezigheid. 

 

Art.79 De directeur meldt elke onwettige afwezigheid van een personeelslid schriftelijk 

aan het college van burgemeester en schepenen. Het personeelslid ontvangt een kopie 

van dit schrijven. 

 

Art.80 Behoudens overmacht, overhandigt het personeelslid aan zijn vervanger het 

nodige om de continuïteit van de lessen te kunnen verzekeren. 

 

3.2 Ziekte 

 

Art.81 Bij afwezigheid wegens ziekte is het personeelslid gehouden de op hem/haar 

toepasselijke reglementering inzake ziekteverloven correct na te leven.  

 

Art.82 Ingeval van ziekte verwittigt (of laat verwittigen) het personeelslid onmiddellijk de 

directeur telefonisch en dit voor het eerste uur van afwezigheid.  

 

Art.83 Bij verlenging van het ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur ten 

laatste op de vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt . 

 

Art.84 Bij vervroegde terugkeer uit ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur 

ten laatste op de vooravond van de dag waarop het personeelslid vervroegd terugkeert 

uit ziekteverlof. 

 

Art.85 Het schoolbestuur of de directeur kan vanaf een afwezigheid van één dag wegens 

ziekte een controleonderzoek aanvragen. Indien het initiatief uitgaat van de directeur, 

stelt hij het schoolbestuur hiervan op de hoogte. Het personeelslid moet zich aan het 

controleonderzoek onderwerpen. Het controleonderzoek omvat alle medische, 

gespecialiseerde, klinische en radiologische onderzoeken. Het controleonderzoek is 

kosteloos voor de werknemer. 



De beroepsmogelijkheden voorzien in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 

december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte zijn 

onverminderd van toepassing. 

 

3.3 Afwezigheids- en verlofstelsels  

 

Art.86 Het personeel kan genieten van een persoonlijk(e) verlof, afwezigheid, 

loopbaanonderbreking, terbeschikkingstelling  of dienstvrijstelling volgens de 

modaliteiten vastgelegd in de onderwijsreglementering; 

 

Art.87 Het college van burgemeester en schepenen kan ad hoc beslissen om aan 

personeelsleden een dienstvrijstelling toe te kennen. Dit wordt meegedeeld per 

dienstorder. 

 

Hoofdstuk 4 Meting van en controle op de arbeid 

 

Art.88  

§1 De prestaties van het personeel worden vastgesteld aan de hand van de uur- 

en/of toezichtrooster.  

§2 De directeur waakt over het naleven van de prestaties zoals vastgelegd in de uur- 

en /of toezichtrooster.  

 

Hoofdstuk 5 Betaling van het salaris 

 

Art.89   

§1 Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het ministerie van Onderwijs en 

Vorming is verantwoordelijk voor de uitbetaling van het salaris, het wachtgeld en de 

toelagen. Deze worden rechtstreeks door het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

uitbetaald na verloop van termijn, met name op de laatste werkdag van de maand. De 

betaling gebeurt bij overschrijving op de post- of bankrekening van het personeelslid. 

§2 Het vakantiegeld wordt betaald ten vroegste vanaf 1 mei en uiterlijk op 31 mei 

van het jaar van de vakantie. 

§3 De eindejaarstoelage wordt in eenmaal uitbetaald tijdens de maand december van 

het in aanmerking genomen jaar. 

 

Art.90  

§1 De directeur van de school draagt er zorg voor dat de nodige gegevens om te 

komen tot de correcte uitbetaling van het salaris en/ of het wachtgeld tijdig naar het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten worden doorgezonden. De directeur zorgt ervoor dat 

elk personeelslid in kennis gesteld wordt van deze gegevens.  

§2 Het personeelslid kan een afschrift van de omtrent zijn opdracht doorgezonden 

gegevens vragen.  

§3 Het personeelslid draagt er zorg voor dat het de noodzakelijke documenten tijdig 

aan de directeur of zijn gemachtigde overhandigt. 

§4 Het schoolbestuur houdt hierbij rekening met de gebruiksvoorwaarden van 

WebEdison. 

 

Art.91 Het personeelslid kan de “schoollisting “met de salarisgegevens die het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten doorstuurt naar de school, raadplegen op het 

secretariaat van de school voor wat de gegevens over het eigen salaris betreft. Bij elke 

wijziging van één van de bepalende elementen ontvangt het personeelslid een individueel 

betalingsuittreksel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

 

Art.92 Het schoolbestuur vergoedt de kosten van het woon-werkverkeer van het 

personeelslid volgens de reglementaire bepalingen terzake. 

 



Art.93 Het schoolbestuur vergoedt, volgens de reglementaire bepalingen terzake, de 

kosten indien een personeelslid in opdracht van het schoolbestuur tijdelijk onderwijs aan 

huis verstrekt  

 

 

Art.94  

§1 Het personeelslid dat in opdracht van het schoolbestuur een occasionele 

dienstverplaatsing maakt met de eigen wagen, moto of bromfiets krijgt een 

kilometervergoeding gelijk aan het bedrag dat jaarlijks bepaald wordt voor de federale 

ambtenaren.  

§2 Het schoolbestuur vergoedt de verplaatsingskosten als personeelsleden in 

opdracht van het schoolbestuur activiteiten buiten de gebruikelijke werkplaats bijwonen 

en daarvoor gebruik maken van het openbaar vervoer. De verplaatsingen per trein 

worden terugbetaald aan het tarief van een standaardbiljet 2de klas. 

 

Hoofdstuk 6 Leerlingentoezicht 

 

Art.95 Het personeelslid mag leerlingen die onder zijn toezicht staan, geen opdrachten 

geven die los staan van de lesactiviteit en waarvoor de leerling zich buiten de school 

moet begeven. 

 

Art.96 Het personeelslid mag aan de leerlingen geen toestemming geven om de school 

vroegtijdig te verlaten, ook niet tijdens lesonderbrekingen, tenzij de directeur hiermee 

instemt of per dienstorder andere richtlijnen worden meegedeeld hieromtrent. In 

voorkomend geval maakt het personeelslid de nodige afspraken met de ouders. 

 

Art.97 In  geval van extra-murosactiviteiten leeft het personeelslid de bepalingen na die 

hierover beschreven staan in dit reglement. Het personeelslid maakt met de directeur en 

desgevallend de ouders afspraken inzake voldoende begeleiding van de minderjarige 

leerlingen, de bereikbaarheid van het personeelslid, de verplaatsing van en naar de 

activiteit. 

 

Art.98 Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, 

zorgt ervoor dat de leerlingen niet zonder toezicht blijven en verwittigt de directeur. 

 

Art.99 Wanneer zich een ongeval of een ernstig feit voordoet met een leerling, verwittigt 

het personeelslid dat met het toezicht belast is, zo spoedig mogelijk de directeur.  

De directeur neemt onmiddellijk alle nodige maatregelen en verwittigt desgevallend de 

ouders van de betrokken leerling. Bij afwezigheid van de directeur laat het personeelslid 

niet na zelf de nodige maatregelen te nemen. De directeur heeft de verantwoordelijkheid 

het college van burgemeester en schepenen van het ongeval of ernstig feit in kennis te 

stellen. 

 

Hoofdstuk 7 Functiebeschrijvingen en evaluatie 

 

Art.100  

§1 De rechten en plichten van personeelsleden in het kader van 

functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties zijn beschreven in:  

 hoofdstuk Vbis en Vter van het Decreet Rechtspositie;  

 en in de algemene afspraken (‘evaluatiereglement’) die het schoolbestuur na 

onderhandeling in het OCSG/ABOC heeft vastgelegd. Dit ‘evaluatiereglement’ is 

opgenomen in bijlage en maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement. Elk 

personeelslid ontvangt er een kopie van.  

§2 Het personeelslid waarvoor een geïndividualiseerde functiebeschrijving is 

opgesteld, voert zijn opdrachten en taken uit zoals beschreven in zijn geïndividualiseerde 

functiebeschrijving en met naleving van de concrete afspraken die gemaakt zijn naar 

aanleiding van het functioneringsgesprek en/of het evaluatiegesprek. 



§3 Het evaluatiedossier met de geïndividualiseerde functiebeschrijving per ambt, de 

verslagen van de functioneringsgesprekken, de verslagen van andere acties in verband 

met coaching en de evaluatieverslagen worden in de school bewaard door de directeur 

(eerste evaluator), het evaluatiedossier van de directeur wordt bewaard door de 

gemeentesecretaris. Ook de eventuele schriftelijke opmerkingen van het personeelslid bij 

deze verslagen, maken hiervan deel uit. De directeur/gemeentesecretaris is gehouden 

door het ambtsgeheim. 

 

Hoofdstuk 8 Ontslagregeling 

8.1 Opzeggingstermijnen 

 

Art.101 De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden in 

een wervingsambt die nog geen rechten hebben voor een tijdelijke aanstelling voor 

doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 24 tot en met 29 en in de artikelen 

60 en 61 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.102 De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden met 

recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 

21, 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.103 De opzeggingstermijnen voor de vast benoemde personeelsleden in een 

wervingsambt zijn vastgelegd in de artikelen 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet 

Rechtspositie. 

 

Art.104 De opzeggingstermijnen voor een tijdelijk aangestelde directeur zijn 

vastgelegd in artikel 42 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.105 De opzeggingstermijnen voor een vast benoemde directeur zijn vastgelegd 

in de artikelen 43ter, 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie. 

 

8.2 Dringende redenen 

 

Art.106 Volgende ernstige tekortkomingen maken het voortduren van de tijdelijke 

aanstelling van bepaalde duur onmiddellijk en definitief onmogelijk, onder voorbehoud 

van de beoordelingsbevoegdheid van de Kamer van Beroep, en zonder dat deze lijst 

limitatief is: 

 herhaalde niet-naleving van de strikte uurregeling, 

 ongerechtvaardigde afwezigheid, 

 opzettelijke wanprestatie, 

 beledigingen of verwijten, 

 druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap tijdens de diensturen, 

 diefstal, 

 geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, 

 bedrog, 

 weigering om toevertrouwde taken en opdrachten uit te voeren, 

 elk feit dat tegenstrijdig is met de goede zeden, 

 overtreden van veiligheidsvoorschriften, 

 opzettelijk schade toebrengen aan het gemeentebestuur, de school of de 

infrastructuur van de school, met inbegrip van het bewust binnenbrengen of verspreiden 

van een virus op de informaticaserver of elke poging om de veiligheidssystemen van de 

informatica te schenden, 

 het kraken of kopiëren van websites; 

 overbrengen aan derden van gegevens die beschermd zijn door ambtsgeheim, 

 het regelmatig bezoeken of verspreiden, op om het even welke manier, van 

beelden of teksten met een racistisch of pornografisch karakter binnen de gemeentelijke 

inrichtingen, met inbegrip van de informaticaserver; 

 het verspreiden van lasterlijke feiten; 



 

Art.107 De beroepsprocedure tegen het ontslag om dringende redenen is 

vastgelegd in artikel 25 (wervingsambten) en artikel 42, §6 (bevorderingsambten) van 

het Decreet Rechtspositie en in artikel 8bis van het besluit van de Vlaamse regering van 

22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag 

van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de 

gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra. 

 

Hoofdstuk 9 Orde- en tuchtregeling 

 

Art.108 Preventieve schorsing 

§1 In het geval dat een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk 

aangesteld van doorlopende duur of een in de school gereaffecteerd of 

wedertewerkgesteld personeelslid moet worden verwijderd in het belang van de dienst, 

spreekt het schoolbestuur een preventieve schorsing uit. Preventieve schorsing is enkel 

mogelijk tijdens de behandeling van een tuchtvordering of strafrechtelijke vervolging, 

indien het belang van de dienst zulks vereist. 

§2 In het geval het schoolbestuur een ontslag om dringende redenen uitspreekt, wordt 

het betreffende tijdelijke personeelslid met onmiddellijke ingang preventief geschorst bij 

hoogdringendheid. 

§3 Wanneer het personeelslid strafrechtelijk vervolgd wordt of wanneer het personeelslid 

tuchtrechtelijk vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij het personeelslid op 

heterdaad betrapt is of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn, kan het schoolbestuur 

beslissen om aan de preventieve schorsing een inhouding van salaris te koppelen 

conform artikel 67 van het Decreet Rechtspositie. 

 

Art.109 Een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk aangesteld van 

doorlopende duur of een in de school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid 

wordt op verslag van de gemeentesecretaris door het schoolbestuur onderworpen aan 

een tuchtonderzoek met een eventuele tuchtsanctie tot gevolg indien het handelt in strijd 

met de bepalingen inzake rechten en plichten van het personeel zoals voorzien in het 

Decreet Rechtspositie, het gemeentedecreet/de gemeentewet en dit arbeidsreglement. 

 

Art.110 De mogelijke tuchtstraffen zijn vastgelegd in de artikelen 64 tot en met 66 

van het Decreet Rechtspositie.  

 

Art.111 Het orgaan dat bevoegd is om een (voorstel tot) tuchtstraf uit te spreken 

(bepaald in artikel 68 van het Decreet Rechtspositie) oordeelt autonoom over de zwaarte 

van de (voorgestelde) tuchtstraf. Het respecteert hierbij de motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen in openbare dienst. 

 

Art.112 De beroepsprocedure tegen de preventieve schorsing en deze tuchtstraffen 

is vastgelegd in de artikelen 67bis en 72 van het Decreet Rechtspositie en de artikelen 13 

tot en met 19 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de 

preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke 

personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde psycho-medisch-

sociale centra.  

 

Hoofdstuk 10 Personeelsdossier 

 

Art.113 Het schoolbestuur is houder van een bestand van persoonsgegevens. De 

verzamelde gegevens worden gebruikt om een personeelsbestand aan te leggen. 

 

Art.114 Het dossier van het personeelslid omvat een administratief dossier en 

desgevallend een tuchtdossier. 

 



Art.115 Het schoolbestuur of de personen die door het schoolbestuur zijn belast 

met het houden van het dossier en iedere andere persoon die het betreffende dossier 

mag inkijken, zijn gehouden door het ambtsgeheim. 

 

Art.116 Het personeelslid kan na afspraak kennisnemen van de inhoud van zijn 

dossier en kan een aanpassing vragen van eventuele fouten.  

Het personeelslid kan zich hierbij door een raadsman of vakbondsafgevaardigde laten 

bijstaan of vertegenwoordigen. De documenten moeten ter plaatse blijven. Op eenvoudig 

verzoek heeft het personeelslid recht op een afschrift, eventueel tegen kostprijs. 

 

10.1 Administratief dossier 

 

Art.117 Het administratief dossier bestaat uit de documenten (beslissingen, 

brieven, stukken,...) betreffende de loopbaan die door het ministerie van Onderwijs en 

Vorming of in het kader van de sociale wetgeving kunnen worden opgevraagd aangaande 

de indiensttreding, de opdrachtwijziging, de vaststelling van opdracht, de 

uitdiensttreding, de dienstonderbrekingen, de cumulatie en het pensioen. 

 

Art.118 Het personeelslid verschaft het schoolsecretariaat alle inlichtingen die 

noodzakelijk zijn voor inschrijving in of wijziging aan het administratief dossier. 

 

Art.119 Het schoolbestuur, de directeur en het personeelslid voegen steeds alle 

relevante stukken toe aan het administratief dossier. 

 

Art.120 Het personeelslid deelt aan het schoolbestuur en het schoolsecretariaat 

schriftelijk elke wijziging mee in zijn persoonlijke toestand die verband houdt met de 

aanstellingsbeslissing of met de bezoldigingsregeling, inzonderheid wijzigingen in de 

burgerlijke staat, de nationaliteit, de bekwaamheidsbewijzen, de samenstelling van het 

gezin, de woonplaats, de cumulaties en het bezit van burgerlijke en politieke rechten. 

Deze inlichtingen moeten vooraf of uiterlijk zeven kalenderdagen na het intreden van de 

wijzigingen meegedeeld worden en zo spoedig mogelijk gestaafd worden met de vereiste 

officiële documenten. Een kopie van deze officiële documenten wordt bewaard in het 

administratief dossier.  

 

Art.121 Wanneer de dossiers die bestemd zijn voor het ministerie van Onderwijs en 

Vorming voorzien in een afschrift voor het personeelslid, wordt dit afschrift hem/haar 

onverwijld bezorgd. 

 

10.2 Tuchtdossier 

 

Art.122 Het tuchtdossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met 

het oog op de toepassing van de tuchtregeling. 

 

Art.123 Zo nodig kunnen bepaalde stukken uit het administratief dossier en/of het 

evaluatiedossier (zie hoofdstuk 7)overgebracht worden naar het tuchtdossier. 

 

Art.124 De stukken worden genummerd en in chronologische volgorde 

gerangschikt. Er wordt een inventaris toegevoegd. Het schoolbestuur legt aan het 

personeelslid elk stuk dat in zijn tuchtdossier wordt opgenomen, voor ondertekening ter 

kennisneming voor. 

 

Art.125 De doorgehaalde tuchtstraffen worden na de decretaal voorziene termijn 

definitief uit het tuchtdossier verwijderd. 

 

  



Hoofdstuk 11 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

personeelsleden 

11.1 Algemeen 

 

Art.126 §1 Het personeelslid komt de verplichtingen na die hem/haar zijn opgelegd 

door wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, dienstorders en 

schoolwerkplan. 

§2 De deontologische code voor het gemeentepersoneel is integraal op de 

personeelsleden van toepassing. 

 

Art.127 Alle berichten die het personeelslid aanbelangen, worden hem/haar bij 

dienstorder medegedeeld. Het personeelslid viseert belangrijke schriftelijke dienstorders 

ter kennisneming. Deze dienstorders zijn nadien te raadplegen op het schoolsecretariaat. 

De berichtgeving over de vacantverklaring van de betrekkingen in het kader van de vaste 

benoeming gebeurt op volgende wijze: elk personeelslid ontvangt de vacantverklaring en 

ondertekent ter kennisneming. 

 

11.2 Ten aanzien van het schoolbestuur, de directeur en het personeelsteam 

 

Art.128 Het personeelslid erkent het gezag van het schoolbestuur, van zijn 

afgevaardigden en van de directeur van de school. Het personeelslid is gehoorzaamheid 

en respect verplicht aan deze instantie/personen. 

 

Art.129 De directeur en de personeelsleden moeten zich loyaal opstellen ten 

opzichte van de school en het bestuur in aanwezigheid van elkaar, leerlingen, ouders of 

derden. 

 

Art.130 Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet belemmeren om de 

onderwijsinstelling te bezoeken overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de 

gemeente. Gemeenteraadsleden hebben niet het recht om bij deze gelegenheid 

opmerkingen te maken aan het personeelslid, opdrachten of onderrichtingen te geven of 

leerlingen te ondervragen. 

 

Art.131 Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet verhinderen om inzage 

te krijgen van elke akte en elk stuk betreffende het bestuur van de onderwijsinstelling 

(ongeacht de drager), overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de gemeente. 

 

Art.132 Het personeelslid staat onder toezicht van de directeur en moet handelen 

volgens de instructies en opdrachten die hij van de directeur ontvangt. Het personeelslid 

mag niet verhinderen dat de directeur de klassen bezoekt zo dikwijls als hij nodig acht. 

 

Art.133 De directeur is door het schoolbestuur belast met de leiding over de school, 

met de uitvoering van de beslissingen van de gemeentelijke overheden en met de 

toepassing van de wets- en reglementaire bepalingen en de dienstorders met betrekking 

tot de school. Hij is ook bevoegd om de kwaliteit van de geleverde prestaties te 

controleren. Dit houdt ook de bevoegdheid in om de aan- en afwezigheden te 

controleren, de taken te verdelen, orde en tucht te handhaven.  

 

Art.134 Bij afwezigheid van de directeur wordt zijn opdracht waargenomen door 

een personeelslid dat door het schoolbestuur als verantwoordelijke wordt aangeduid. 

Bij afwezigheid wegens ziekte is de directeur gehouden de op hem/haar toepasselijke 

reglementering inzake ziekteverloven correct na te leven. Bij verlenging van het 

ziekteverlof verwittigt hij/zij het schoolbestuur op de vooravond van de dag waarop het 

lopende verlof verstrijkt. Bij vrijwillig vervroegd hervatten, verwittigt hij/zij het 

schoolbestuur op de vooravond van de dag waarop hij/zij terugkeert. 



In geval van afwezigheid wegens ziekte of het opnemen van een reglementair verlof door 

de directeur wordt hij vervangen door een persoon die door het schoolbestuur tijdelijk 

aangesteld wordt in het ambt van directeur. 

 

Art.135 Het schoolbestuur kan na overleg en rekening houdend met de bepalingen 

van de gemeentewet/het gemeentedecreet bepaalde taken en verantwoordelijkheden 

delegeren aan de directeur. Het schoolbestuur steunt de directeur in zijn gezag.  

 

Art.136 De directeur moet tegenover de personeelsleden de nodige objectiviteit, 

respect en redelijkheid aan de dag leggen. 

 

Art.137 Het personeelslid richt zich in principe via de directeur tot het 

schoolbestuur, die zo nodig zijn advies aan de vraag of het voorstel van het personeelslid 

toevoegt. De directeur bezorgt deze vraag of dit voorstel aan het schoolbestuur binnen 

zeven kalenderdagen, de schoolvakanties uitgezonderd, na ontvangst van de vraag of 

het voorstel. 

 

Art.138 Het schoolbestuur en de directeur steunen het gezag van het personeel ten 

aanzien van de leerlingen en hun ouders. 

 

Art.139 Het schoolbestuur en de directeur van de school laten ruimte voor de eigen 

persoonlijkheid van elk personeelslid, in zoverre deze de realisatie van het pedagogisch 

project, het schoolwerkplan en het goed functioneren van de school niet in de weg staat.  

 

Art.140 De directeur meldt elke door hem vastgestelde overtreding van dit 

reglement schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen. Het personeelslid 

ontvangt een kopie van dit schrijven. 

 

11.3 Ten aanzien van ouders, leerlingen en derden 

 

Art.141 Het personeelslid moet zich in zijn dienstrelaties en in de omgang met de 

leerlingen, de ouders van de leerlingen en het publiek op een correcte wijze gedragen. 

Het personeelslid moet alles vermijden wat het vertrouwen van het publiek kan schaden 

of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van zijn functie in het onderwijs. 

 

Art.142 Het personeelslid verleent aan de leerlingen / ouders de nodige informatie, 

openheid en samenwerking. 

 

Art.143 Het personeelslid respecteert in zijn omgang met de leerlingen de 

internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het 

kind in het bijzonder. 

 

Art.144 Het personeelslid is mede verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit 

van de school. 

 

Art.145 Het personeelslid geeft blijk van een individuele bekommernis voor alle 

leerlingen en doet in hun belang aanbevelingen in de klassenraden of rechtstreeks aan de 

directeur. Het personeelslid moedigt de persoonlijke en collectieve inspanningen van de 

leerlingen aan en zet zich in voor het welzijn van alle leerlingen en werkt hieraan binnen 

het zorgbeleid. 

 

Art.146 De relaties met de ouders zijn gegrondvest op het wederzijds en 

gezamenlijk nastreven van het ontwikkelings- en opvoedingswelzijn van de leerling. 

 

Art.147 De directeur zorgt voor de nodige informatiekanalen (schoolagenda, 

rapport, ...) en zorgt er ook voor dat oudercontacten worden georganiseerd waarop 

ouders en personeelsleden elkaar op geregelde tijdstippen kunnen ontmoeten. 



 

Art.148 Het personeelslid mag geen onregelmatig ingeschreven leerlingen 

aanvaarden, tenzij mits uitdrukkelijke goedkeuring van de directeur. 

 

Art.149 Het personeelslid laat in de gebouwen van de school geen personen toe die 

vreemd zijn aan de school zonder de toestemming van de directeur. 

 

Art.150 Het personeelslid doet geen beroep op externen (gastsprekers, ouders...) 

zonder toestemming van de directeur. 

 

Art.151 De directeur stelt het schoolbestuur in kennis van een ongeval of ernstig 

feit binnen de school. 

 

11.4 Ten aanzien van de inspectie, verificatie en de pedagogische 

begeleidingsdienst 

 

Art.152 Het personeelslid werkt constructief mee aan de externe controles voorzien 

door het Ministerie van onderwijs en vorming en andere overheidsinstellingen. Het 

personeelslid maakt controle mogelijk en verleent zijn medewerking aan de opgelegde 

acties of onderzoeksverrichtingen. 

 

Art.153 De directeur agendeert na een doorlichting het doorlichtingsverslag binnen 

de dertig kalenderdagen na ontvangst en bespreekt het integraal op een 

personeelsvergadering. Het doorlichtingsverslag ligt ter inzage op het bureel van de 

directeur. 

 

Art.154 Het personeelslid streeft ernaar om tekortkomingen, vastgesteld bij 

externe controles, weg te werken. 

 

Art.155 Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de pedagogische 

begeleiders en andere personen waarop het schoolbestuur een beroep doet, voor zover 

hun optreden conform is met hun opdracht. In geval van een conflict wordt dit 

voorgelegd aan de directeur en/of het schoolbestuur. 

 

Hoofdstuk 12 Specifieke verplichtingen  

12.1 Ambtsgeheim, discretieplicht en privacy 

 

Art.156 Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm 

ook, zonder dat het schoolbestuur zijn gemotiveerde toestemming heeft gegeven. Elke 

betwisting wordt aan het schoolbestuur voorgelegd. 

 

Art.157 Het personeelslid dat uit hoofde van zijn taak toegang heeft tot 

persoonsgegevens, hetzij van personeelsleden, hetzij van leerlingen, ziet erop toe dat 

deze gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige of niet terzake dienende 

gegevens worden verbeterd of verwijderd. Het personeelslid zorgt ervoor dat de toegang 

tot de verwerking beperkt blijft tot personen die uit hoofde van hun taak of voor de 

behoeften van de dienst rechtstreeks toegang hebben tot de geregistreerde informatie. 

Het personeelslid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden meegedeeld aan 

de personen die wettelijk gerechtigd zijn toegang te hebben. 

 

Art.158 Het is het personeelslid verboden feiten bekend te maken die het kent uit 

hoofde van zijn ambt of die hem zijn toevertrouwd, uitgezonderd de feiten die het 

personeelslid om deontologische of wettelijke redenen kan of moet melden aan het CLB, 

een externe begeleider, een vertrouwensarts, het jeugdbeschermingscomité of de 

gerechtelijke instanties. 

 



Art.159 Het is verboden om privacygegevens van leerlingen en/of personeelsleden 

kenbaar te maken en/of door te geven aan derden, tenzij voor de toepassing van een 

wettelijke of reglementaire bepaling. 

 

Art.160  Besluiten en adviezen die via de klassenraad en /of multidisciplinair 

overleg (MDO) genomen zijn, worden meegedeeld aan ouders. De personeelsleden 

rapporteren hierover aan ouders conform deze besluiten en adviezen.  

 

Art.161 De school kan foto’s waar personeelsleden op afgebeeld zijn, slechts 

publiceren na toestemming van het personeelslid. 

 

12.2 Zorgvuldig bestuur 

 

Art.162 Het personeelslid mag geen giften, geschenken, beloningen of andere 

voordelen die zijn integriteit kunnen aantasten, vragen, eisen of aannemen. 

 

Art.163 Het personeelslid mag zijn gezag niet aanwenden voor politieke of 

commerciële doeleinden. 

 

Art.164 Het personeelslid geeft blijk van respect voor de religieuze, filosofische of 

politieke overtuiging van de leerlingen en hun ouders. 

 

Art.165 De verkoop van goederen is slechts mogelijk mits schriftelijke goedkeuring 

door het schoolbestuur. 

 

Art.166 Mededelingen waarvan derden vragen ze te verspreiden onder of via de 

leerlingen worden alleen verdeeld met toestemming van de directeur. De mededelingen 

mogen niet in strijd zijn met de bepalingen opgenomen in het schoolreglement. De 

directeur wint indien nodig het advies in van het college van burgemeester en 

schepenen.  

 

Art.167 Geldinzamelingen zijn slechts toegestaan indien ze in overeenstemming 

zijn met de bepalingen van de bijdrageregelingen, voorzien in het schoolreglement. 

 

12.3 Initiatieven van personeelsleden 

 

Art.168 Alle teksten die het personeelslid wil verspreiden in de school, moeten 

vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd. 

 

Art.169 Een geldomhaling in de school door het personeelslid kan slechts gebeuren 

na schriftelijke goedkeuring van de directeur. 

 

Art.170  

§1 Het personeelslid mag geen machines, toestellen, grondstoffen, lokalenen 

dienstvoertuigen van de school gebruiken voor privédoeleinden, behalve mits 

uitdrukkelijke toestemming van de directie of eventueel het college van burgemeester en 

schepenen. 

§2 Het personeelslid mag geen persoonlijke machines of toestellen gebruiken in de 

school in de school, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directeur. 

 

12.4 Verzekering 

 

Art.171 Het schoolbestuur onderschrijft een verzekeringspolis burgerlijke 

aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor haar personeelsleden en dit volgens de normale 

gangbare voorwaarden van dergelijke verzekeringspolis.  

Hierdoor is het personeelslid in het kader van de uitoefening van zijn opdracht verzekerd 

als zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid, op basis van de artikelen 1382 tot en 



met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, in het gedrang komt. Als het personeelslid zelf, 

ten laste van een derde die niet het schoolbestuur is of een van haar leden, een 

vordering tot schadevergoeding instelt voor fysieke of materiële schade of de daaruit 

voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten gevolge van de uitoefening van zijn 

ambt, dan staat het schoolbestuur in voor de juridische bijstand.  

Op eenvoudig verzoek kan het personeelslid de polis inkijken. 

Het schoolbestuur neemt de kosten die normaal voortvloeien uit deze verplichtingen, 

voor zijn rekening. 

 

Art.172 Het personeelslid laat zijn persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter. 

 

Art.173  Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 

 

12.5 Schoolreglement 

 

Art.174 Het personeelslid doet, binnen zijn verantwoordelijkheid, het 

schoolreglement door de leerlingen naleven en zorgt voor orde en tucht op een manier 

die verenigbaar is met de menselijke waardigheid. 

 

Art.175 Het personeelslid beoordeelt objectief de laakbare daden of houdingen van 

de leerlingen. Sancties worden opgelegd conform het schoolreglement en moeten 

pedagogisch verantwoord zijn. 

 

Art.176 Het personeelslid verwittigt de directeur ingeval van ernstige inbreuken op 

het schoolreglement die hij/zij vaststelt bij de leerlingen en hun ouders. 

 

12.6 Gebruik van communicatie- en informaticatoepassingen 

 

Art.177 Het personeelslid kan gebruik maken van alle communicatie- en 

informaticatoepassingen van de school voor zover dit nodig is voor de goede uitoefening 

van zijn/haar taak. Het gebruik van digitale communicatiemiddelen en sociale media voor 

privégebruik is tijdens kindgebonden lestijden niet toegelaten. 

 

Art.178  

§1 Het personeelslid maakt van deze toepassingen gebruik overeenkomstig de 

richtlijnen hierboven of specifieker omschreven door het schoolbestuur. 

§2 Deze richtlijnen worden meegedeeld bij dienstorder en bevatten de 

controlemaatregelen en de gevolgen die verbonden zijn aan de overtredingen 

 

12.7 Bestellingen, andere extra onkosten en schoolfinanciën 

 

Art.179 De keuze en de aankoop van leerboeken, cursussen, didactisch materiaal, 

speelgoed en andere arbeidsmiddelen gebeuren door het schoolbestuur op voorstel van 

de directie, na overleg met het betrokken personeelslid en in voorkomend geval in 

overeenstemming met de toepasselijke reglementering en/of op advies van de 

preventieadviseur. 

 

Art.180 Het personeelslid dat een bestelling of andere extra onkosten wenselijk 

acht, legt een aanvraag voor aan de directeur. De eventuele bestelling of terugbetaling 

van extra onkosten gebeurt overeenkomstig de interne richtlijnen en betreffende 

regelgeving. De middelen waarvoor het schoolbestuur de kosten draagt, blijven uiteraard 

eigendom van het schoolbestuur. 

 

Art.181 Vlaams gewest 

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de girale inning van de gelden die door 

de ouders worden betaald. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde is 

verantwoordelijk voor de chartale inning van de gelden die door de ouders worden 



betaald. De directeur of een ander personeelslid kan, onder de voorwaarden bepaald 

door de gemeenteraad, worden belast om geringe dagontvangsten te innen. Het interne 

controlesysteem van het schoolbestuur bepaalt de controlemodaliteiten. 

 

Hoofdstuk 13 Auteurswet 

 

Art.182 Het personeelslid respecteert te allen tijde de geldende auteursrechten, 

naburige rechten en reprografierechten. 

 

13.1 Auteursrechten 

 

Art.183  

§1 Voor het publiek gebruik van beschermde werken moet een vergoeding worden 

betaald aan de beheersvennootschap van de rechten. 

§2 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door 

de directeur. 

§3 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze 

privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten.. 

 

Art.184  

§1. Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. Het 

personeelslid kan hierop geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming 

van de leerling.  

§2. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die in de loop van het schooljaar op 

de school werden gemaakt, vrij ter beschikking te stellen van de school.  

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 

(voorbeeldfunctie) of activiteiten die de school naar buiten uit moeten vertegenwoordigen 

(tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk...).  

 

13.2 Naburige rechten 

 

Art.185  

§1 Voor het publiek gebruik van opgenomen muziekuitvoeringen moet een billijke 

vergoeding worden betaald aan de beheersvennootschap van de rechten belast met de 

inning van de billijke vergoeding, tenzij de muziek wordt gebruikt tijdens de lessen. 

§2 De betaling gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur. 

§3 De billijke vergoeding is niet van toepassing op muziek die wordt gebruikt als 

begeleiding van een optreden van leerlingen bij schoolvoorstellingen. Bij dit gebruik van 

muziek is het exclusief recht van toepassing, dat wil zeggen dat de uitdrukkelijke 

toestemming vereist is van de auteur, de artiest en de producent. 

§4 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door 

de directeur. 

 

13.3 Reprografierechten 

 

Art.186  

§1 Het personeelslid mag ofwel volledige artikels, ofwel korte uittreksels uit boeken, 

audiovisuele werken of elektronische bestanden kopiëren voor onderwijsdoeleinden en 

leeft hierbij de richtlijnen van de desbetreffende dienstorders na. 

§2    Bij het kopiëren van volledige boeken, audiovisuele werken en elektronische 

bestanden is de uitdrukkelijke toelating van de auteur vereist. Hiertoe moet het 

personeelslid een toelating vragen aan het schoolbestuur of na delegatie via de directeur. 

§3     Het personeelslid mag voor didactisch gebruik werken van beeldende kunst 

reproduceren, wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de uitgave van het 

oorspronkelijke werk. 

§4     Korte fragmenten uit partituren mogen voor didactische doeleinden worden 

gekopieerd.  



§5     Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist 

van de auteur, zijn uitgever of een andere rechthebbende.  

 

Hoofdstuk 14 Veiligheid, gezondheid en welzijn 

 

14.1 Algemeen 

 

Art.187 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en 

het welzijn van de personeelsleden en stagiairs in de school en werkt hiervoor een beleid 

uit.  

 

Art.188 De schoolbestuur heeft (of richt op) een interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk met ten minste één preventieadviseur. 

De naam/namen van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk is (zijn) opgenomen in bijlage 1bij dit arbeidsreglement. 

 

Art.189 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van een 

dynamisch risicobeheersingssysteem in samenwerking met de interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk en de leden van de hiërarchische lijn. Het 

personeelslid volgt de richtlijnen op die hieruit voortvloeien. 

 

Art.190 De directeur houdt, als lid van de hiërarchische lijn en in overleg met de 

gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming, toezicht op de toepassing 

van het beleid en reglementering inzake veiligheid, gezondheid en welzijn in de school. 

 

Art.191 Het personeelslid draagt naar best vermogen zorg voor zijn eigen veiligheid 

en gezondheid en die van anderen. Daartoe moet het op de juiste wijze gebruik maken 

van arbeidsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen, verwittigt het de directeur onmiddellijk 

van elke situatie die een gevaar kan betekenen en verleent het bijstand aan het 

schoolbestuur, de directeur en de gemeentelijke interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

 

Art.192 Het personeelslid neemt deel aan de vormingen die het schoolbestuur 

organiseert over de risico’s en preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school. 

 

Art.193 Het schoolbestuur is aangesloten bij een externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

De contactmogelijkheden van de externe dienst voor preventie en bescherming op het 

werk en de namen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van de 

preventieadviseur psychosociale aspecten zijn opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

Art.194 Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de leden van de 

gemeentelijke interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en 

van andere personen die van het schoolbestuur een opdracht hebben gekregen in het 

kader van de welzijnswet, de codex met uitvoeringsbesluiten en het ARAB (algemeen 

reglement voor arbeidsbescherming). 

 

Art.195 Het schoolbestuur duidt per vestigingsplaats een of meerdere  

hulpverleners aan. De namen van deze  hulpverleners per vestigingsplaats en de plaats 

van het basismateriaal en de verbanddoos zijn opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

Art.196 Een personeelslid of leerling dat een letsel in dienstverband oploopt, kan 

zich wenden tot de hulpverlener inzake eerste hulp bij ongevallen. 

 

  



14.2 Gezondheid 

 

Art.197 Het personeelslid dat door het schoolbestuur als onderworpen is 

opgegeven, is verplicht in te gaan op het verzoek zich te melden voor het 

gezondheidstoezicht.  

 

Art.198 Het personeelslid, of mits zijn toestemming de behandelende arts, mag 

rechtstreeks een spontane raadpleging bij de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer 

aanvragen naar aanleiding van gezondheidsklachten, toe te schrijven aan zijn 

arbeidssituatie. 

 

Art.199 Het personeelslid volgt de richtlijnen van het schoolbestuur  

§1 inzake het voeren van een gezondheidsbeleid op school. 

Het personeelslid ondersteunt elke actie naar personeel en leerling toe dat een 

gezondheidsbeleid stimuleert, zowel preventief als actief. 

§2 Inzake het toedienen van medicatie: 

Het personeelslid houdt zich aan de afspraak zoals omschreven in het schoolreglement: 

1.  De school (alle personeelsleden, middagtoezichters, ….op school die 

verantwoordelijk zijn voor de kinderen )dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij 

ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon 

trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de 

school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 

2. De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. 

 De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 a) die is voorgeschreven door een arts en: 

 b) die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden 

toegediend. 

 

Zij doen dit schriftelijk met vermelding van: 

- de naam van het kind 

- de datum 

- de naam van het geneesmiddel 

- de dosering 

- de wijze van bewaren 

- de wijze van toediening 

- de frequentie 

- de duur van de behandeling 

c) In overleg met de CLB arts kan het personeelslid  van de school alsnog weigeren 

medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders 

wordt naar een passende oplossing gezocht. 

Het personeelslid streeft bij bovenstaande handelingen naar een dialoog om dit te 

verantwoorden naar ouders en faseert indien nodig bovenstaande afspraken om alsnog 

tot een correct medicatiebeleid te komen. 

 

Art.200 Het personeelslid deelt elk gebruik van geneesmiddelen en elke wijziging in 

hun lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand onmiddellijk aan de directeur 

mee als die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van de leerlingen en/of 

derden. 

 

Art.201 De werkgever is verplicht de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te 

verwittigen wanneer: 

 een personeelslid klaagt over ongemakken of tekenen van aandoening die kunnen 

worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden; 

 de werkgever vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van het 

personeelslid de risico’s verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt. 

 



Art.202 Het personeelslid leeft de bij dienstorder meegedeelde verplichtingen van 

het schoolbestuur  na, met betrekking tot het milieubeleid o.m. recyclage, zuinig energie-

en waterverbruik, scheiding van afval, gebruik van giftige of gevaarlijke stoffen 

 

 

14.3 Genotsmiddelen 

 

Art.203 Binnen de volledige school, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 

speelplaatsen en andere open ruimten is het verboden:  

- te roken, 

- alcohol te gebruiken, 

- drugs en/of roesopwekkende middelen te gebruiken. 

 

Sancties  in geval van overtreding van het rookverbod kunnen zijn: 

- mondelinge opmerking door de directeur/gemeentesecretaris 

- schriftelijke neerslag van de overtreding opnemen in het personeelsdossier van 

het betrokken personeelslid 

- schriftelijke melding van de overtreding(en) aan het schoolbestuur 

- … 

 

Art.204 Het rookverbod is eveneens van kracht buiten de openingsuren van de 

school en tijdens de vakantieperioden. 

 

Art.205 Het personeelslid mag zich niet aanbieden in de school indien hij onder 

invloed verkeert van alcohol, drugs of roesopwekkende middelen. 

 

Art.206 Het personeelslid moet handelen conform de richtlijnen van het 

schoolbestuur inzake drug- en alcoholbeleid. Deze richtlijnen worden meegedeeld bij 

dienstorder. 

 

14.4 Veiligheid 

 

Art.207 Het personeelslid neemt de nodige veiligheidsmaatregelen ter bescherming 

van de leerlingen bij activiteiten waaraan een gevaar of een risico verbonden is . 

 

Art.208 Het personeelslid leeft de richtlijnen van het schoolbestuur na in verband 

met de risico’s en preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school. 

 

Art.209 In geval van activiteiten buiten de schoolgebouwen moet het personeelslid 

dit voorafgaandelijk meedelen aan de directeur. In voorkomend geval worden afspraken 

gemaakt inzake voldoende begeleiding van de leerlingen, de bereikbaarheid van het 

personeelslid en de verplaatsing van en naar de activiteit. 

 

Art.210 Het personeelslid leeft de bepalingen in verband met brandveiligheid na en 

neemt deel aan alle initiatieven die het schoolbestuur neemt om het personeel vertrouwd 

te maken met evacuatie en het gebruik van blusmiddelen. 

 

14.5 Arbeidsongeval, ongeval op weg naar of van het werk 

 

Art.211 Het personeelslid dat slachtoffer is van elk arbeidsongeval of ongeval op 

weg naar en van het werk, al dan niet met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, brengt 

onmiddellijk de directeur op de hoogte. Het personeelslid geeft een volledige beschrijving 

van de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. 

 

Art.212 Bij een ongeval op het werk kan het personeelslid zich wenden tot de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of tot een geneesheer naar keuze. 

 



Art.213 De naam van de arbeidsongevallenverzekeraar is opgenomen in bijlage 1bij 

dit arbeidsreglement. 

 

 

Hoofdstuk 15 Bescherming psychosociale risico’s op het werk, waaronder 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

15.1 Algemeen 

 

Art.214 Begripsomschrijving 

§1 Psychosociale risico’s op het werk: de kans dat een of meerdere personeelsleden 

psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke 

schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, 

de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 

interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever impact heeft en die objectief 

een gevaar inhouden. 

§2 Geweld: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop 

dit hoofdstuk van toepassing is, psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de 

uitvoering van het werk. 

§3 Pesterijen: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, 

buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde 

tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of 

psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk 

van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in 

gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 

kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen 

inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 

geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming. Elk gedrag waarmee men iemand belet 

zich te uiten, waardoor hij geïsoleerd wordt of in diskrediet gebracht wordt op zijn werk 

of bij zijn collega’s, wordt beschouwd als een gedrag dat typerend is voor pesterijen. 

§4 Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of 

lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Elk gedrag van 

seksuele aard wordt beschouwd als ongewenst seksueel gedrag indien het ongewenst, 

misplaatst en beledigend is voor de persoon die het ondergaat, indien het expliciet of 

impliciet gebruikt wordt als basis voor een beslissing die de rechten van een werknemer 

op het vlak van beroepsopleiding, tewerkstelling, behoud van de dienstbetrekking, 

promotie of salaris aantast, of voor enige andere beslissing met betrekking tot de 

tewerkstelling of indien het een klimaat van intimidatie, vijandigheid of vernedering ten 

aanzien van deze persoon creëert. 

 

15.2 Beginselverklaring geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

 

Art.215 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt niet 

getolereerd omdat het strijdig is met de rechten van de personeelsleden en met de 

eerbied voor hun menselijke waardigheid en omdat het een overtreding van de wet is. 

 

Art.216 Het personeelslid onthoudt zich van elke vorm van verbaal, niet-verbaal of 

lichamelijk gedrag, waarvan hij of zij weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan 

de waardigheid van een persoon en een ontoelaatbare schending inhoudt van die 

waardigheid. Elk personeelslid onthoudt zich bijgevolg van elke daad van geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Art.217 De dader die vastgestelde inbreuken heeft gepleegd, wordt behandeld en 

gesanctioneerd overeenkomstig de bepalingen omtrent tucht (vast benoemde en 

TADD’er) en ontslag (gewone tijdelijke) zoals beschreven in het Decreet Rechtspositie. 



 

Art.218 Het personeelslid heeft een meldingsplicht, via de aangestelde 

personeelsleden, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat een leerling of een 

personeelslid slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag. 

 

15.3 Raadgeving en hulp 

 

Art.219  

§1 Het schoolbestuur stelt een preventieadviseur psychosociale aspecten aan. Hij is 

bevoegd om de bij wet voorziene opdrachten te vervullen met betrekking tot de 

preventie van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zo werkt 

hij op aanvraag mee aan het opstellen van de algemene preventiemaatregelen en moet 

hij de met redenen omklede klachten die hij in ontvangst neemt, onderzoeken. 

§2 Het schoolbestuur kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden binnen de school 

die binnen de informele procedure bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen van 

klachten over grensoverschrijdend gedrag vanwege personeelsleden en/of leerlingen. De 

vertrouwenspersoon wordt aangesteld om volledig onafhankelijk op te treden als 

vertrouwenspersoon. Hij dient het slachtoffer op te vangen, te helpen, te steunen en bij 

te staan in het zoeken naar een oplossing. 

§3 De namen en contactmogelijkheden van de preventieadviseur psychosociale 

aspecten en desgevallend van de vertrouwenspersoon zijn opgenomen in bijlage 1bij dit 

arbeidsreglement. 

 

15.4 Procedure 

 

Art.220 Informele psychosociale interventie 

§1 Het personeelslid dat schade ondervindt ten gevolge  van psychosociale risico’s op 

het werk, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan 

een beroep doen op de procedure voor informele psychosociale interventie. 

§2 Het personeelslid richt zich tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 

psychosociale aspecten voor een eerste raadpleging. Dit eerste persoonlijk onderhoud 

moet plaatsvinden binnen een termijn van 10 kalenderdagen en moet in een document 

worden bevestigd, waarvan het personeelslid een kopie ontvangt. 

§3 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten zal 

naargelang de keuze van het personeelslid: 

- actief luisteren en eventueel advies geven aan het personeelslid; 

- een interventie bij een ander persoon uitvoeren; 

- een bemiddeling tussen de partijen ondernemen, indien beide partijen hiermee 

instemmen. 

§4 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten neemt het 

type van interventie op in een gedateerd en ondertekend document waarvan het 

personeelslid een kopie ontvangt. 

 

Art.221 Formele interventie 

§1 Indien de bemiddeling of de informele interventie niet tot een resultaat leidt of 

onmogelijk blijkt, kan het personeelslid  een verzoek tot formele interventie indienen.   

§2 Binnen de termijn van 10 kalenderdagen moet de preventieadviseur psychosociale 

aspecten een verplicht persoonlijk onderhoud hebben met het personeelslid. Hij bevestigt 

in een document dat het verplicht persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden en 

overhandigt hiervan een kopie aan het personeelslid. 

§3 De preventieadviseur psychosociale aspecten  kan het verzoek weigeren wanneer 

de situatie duidelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt. 

§4 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt het schoolbestuur op de 

hoogte van  het verzoek met collectief karakter of het verzoek met individueel karakter. 

§5 Indien het een verzoek is met collectief karakter dient de werkgever op zoek te 

gaan naar een gepaste reactie. Uiterlijk na drie maanden deelt de werkgever schriftelijk 

en gemotiveerd zijn beslissing mee over de gevolgen die hij aan het verzoek zal geven. 



Hij doet dit aan de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur 

interne dienst en het ABOC. 

§6 Indien het gaat om een verzoek met individueel karakter dan zal  de 

preventieadviseur psychosociale aspecten een onpartijdig onderzoek instellen in volledige 

onafhankelijkheid en brengt hij het schoolbestuur een advies met voorstellen betreffende 

de toe te passen maatregelen.  Hij brengt het personeelslid en alle rechtstreeks 

betrokkenen schriftelijk op de hoogte wanneer hij dit advies aan het schoolbestuur heeft 

overhandigd. 

§7 Het schoolbestuur is verplicht om de betrokken partijen te informeren over de 

gevolgen van het verzoek.  

§8 Wanneer de feiten niet ophouden, of wanneer het schoolbestuur geen passende 

maatregelen treft, moet de preventieadviseur psychosociale aspecten – in overleg met de 

klager – een beroep in stellen bij toezicht Welzijn op het Werk. 

 

Hoofdstuk 16 Onthaal van nieuwe personeelsleden 

 

Art.222 De indiensttreding van het personeelslid is het gevolg van een 

aanstellingsbesluit. Het personeelslid ontvangt bij de indiensttreding een afschrift van: 

- het aanstellingsbesluit; 

- het pedagogisch project; 

- het arbeidsreglement, met inbegrip van de aanvullende verplichtingen en 

onverenigbaarheden; 

- het schoolreglement; 

- de algemene veiligheidsrichtlijnen; 

- de richtlijnen in geval van evacuatie; 

- desgevallend de geïndividualiseerde functiebeschrijving. 

Het schoolwerkplan en de goedgekeurde leerplannen zijn ter beschikking van de 

personeelsleden. 

Het personeelslid wordt geacht deze documenten te kennen, te aanvaarden en ze na te 

leven. 

 

Art.223  

§1 De directeur organiseert het onthaal van nieuwe personeelsleden, geeft hen de 

nodige inlichtingen en instructies met het oog op de bescherming van het welzijn op het 

werk bij de uitvoering van hun werk en het voorkomen van ongevallen en vergewist zich 

ervan dat deze nieuwe personeelsleden deze inlichtingen goed hebben begrepen en in de 

praktijk brengen. De directeur of een ervaren personeelslid dat de directeur aanduidt, 

begeleidt het beginnende personeelslid hierbij. 

§2 De directeur en het personeelslid ondertekenen een document waaruit blijkt dat 

de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt m.b.t. het welzijn op het werk en 

alle formaliteiten zoals omschreven in art. 222.  

 

Hoofdstuk 17 Bevoegde inspectiediensten 

 

Art.224 De adressen van de volgende bevoegde inspectiediensten zijn opgenomen 

in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement: 

 het Toezicht op de Sociale Wetten,  

 het Toezicht op het Welzijn op het werk, 

 Sociale Inspectie. 

 

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van  (datum):  

 

De burgemeester De secretaris 

(naam, handtekening en datum) (naam, handtekening en datum) 



BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: MEDEDELINGEN INZAKE WELZIJN 

 

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Namen en contactmogelijkheden van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk 

- Frederique Christiaens – Preventieadviseur - 056 653 681 

- Jan Coussement – adjunct-Preventieadviseur - 056 733 452 

 

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Namen en contactmogelijkheden van de leden van de externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk met de Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: 

- Preventieadviseur- arbeidsgeneesheer, Provikmo, Dr. An Van De Maele, 

Westerlaan 29 te Waregem, 056/62 51 50, an.vandemaele@provikmo.be 

 

Psychosociale risico’s waaronder, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk 

Namen en contactmogelijkheden van de Preventieadviseur psychosociale aspecten en de 

eventuele vertrouwenspersoon bevoegd voor psychosociale aspecten, waaronder geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

Preventieadviseur psychosociale aspecten: Caroline Salens (Provikmo) 

Dhr. Jan Coussement, tel.: 056 733 452, gsm 0470 980 134, e-mail: 

jan.coussement@harelbeke.be  

Mevr. Lindsey Deloof, tel. 056 733 384, e-mail: 

lindsey.deloof@harelbeke.be 

Vertrouwenspersoon (indien van toepassing):  

Dhr. Jan Coussement, tel.: 056 733 452, gsm 0470 980 134, e-mail: 

jan.coussement@harelbeke.be  

Mevr. Lindsey Deloof, tel. 056 733 384, e-mail: 

lindsey.deloof@harelbeke.be 

 

Eerste hulp  

Namen van de hulpverleners per vestigingsplaats/school 

-Centrumschool: Katrien Lamon 

-School Zuid: Nora Depraetere, Heidi Coqeurelle 

-School Noord: Sabine Lahouse, Sofie Messiaan 

 

Plaats(en) van het basismateriaal en de verbanddoos per vestigingsplaats/school 

-Centrumschool: Bureel directie, Gang kleuter, keuken 

-School Zuid: Keuken, opvang, kleutergang, gang lager onderwijs (koffer van 

gang lager onderwijs wordt meegenomen bij uitstappen) 

-School Noord: Kleuterblok, Bureel directie, Refter, leraarskamer 

 

Arbeidsongevallenverzekeraar 

-via ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

BIJLAGE 2: ADRESSEN VAN DE BEVOEGDE INSPECTIEDIENSTEN 

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg 

Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk 

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde externe directie Toezicht op het 

Welzijn op het Werk.] - http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550  

Toezicht welzijn op het werk, directie West-Vlaanderen 

Koning Albert I-Laan 1/5 bus 5, 8200 Brugge 

Tel: 050/44.20.20 
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Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten 

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde externe directie Toezicht op de 

Sociale Wetten.] - http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552  

 

FOD Sociale Zekerheid & Openbare instellingen van sociale zekerheid 

Sociale inspectie 

[Neem hier de contactgegevens op van de bevoegde Sociale Inspectie.] - 

http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organogram/sociale-

inspectie/contact/contact-sociale-inspectie.htm 

 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19. Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 18.11.2013 

hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 

Bij beslissing van 19.05.2014 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 

 

Bij beslissing van 20.04.2015 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de aanpassing van tal 

van tarieven en modaliteiten en het schrappen van bepaalde rubrieken, uiteraard onder 

voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

Aan de gemeenteraad van 23.05.2016 wordt voorgesteld het gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement her vast te stellen tot 31 december 2019, uiteraard onder 

voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

Een aantal rubrieken worden aangepast, het vooraf betalen van waarborg wordt bijna  

helemaal afgeschaft en als er schade wordt vastgesteld, wordt voorzien om de schade te 

recupereren bij de organisator. De stad Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, 

ook de eigen personeelskosten in rekening brengen tegen betaling van de geldende 

uurtarieven. 

In vergelijking met de buurgemeenten zijn de huurprijzen in Harelbeke goedkoop en 

daarom wordt voorgesteld om de huurprijzen in cc Het SPOOR en de socio’s voor niet-

Harelbeekse verenigingen en niet-Harelbeekse scholen (=CT3), (semi)commerciële 

gebruikers Harelbeke (=CT4) te verhogen. 

Er worden ook twee nieuwe rubrieken toegevoegd nl. ‘De UiTPAS’ en ‘Het stedelijk 

kunstonderwijs (SAMW en SABV). Retributie voor inschrijvingen betaald via bancontact of 

in contanten’. 

 

De voorliggende wijzigingen werden onderworpen aan het advies van de adviesraden. 

 

Bij het dossier is een verantwoordende en verklarende nota gevoegd waarvan de 

gemeenteraad kennis heeft genomen en die de gemeenteraad onderschrijft. 
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De volgende adviesraden hebben gereageerd en geadviseerd als volgt: 

 

- de stuurgroep van de jeugdraad (gunstige adviezen van 18.02.2016 m.b.t. de 

onderdelen jeugd en UiTPAS) 

- het beheersorgaan van de stedelijke jeugdinfrastructuur (gunstig advies van 

18.02.2016) 

- de sportraad (gunstig advies van 23.11.2015 en 22.02.2016) 

- de milieuraad (gunstig advies van 04.04.2016) 

- de cultuurraad ( gunstig advies van 24.02.2016) 

 

De voorgestelde tarieven en gebruiksmodaliteiten zijn evenredig ten opzichte van de 

door de stad geleverde diensten en zijn naar het oordeel van de gemeenteraad billijk. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het Gemeentedecreet (GD) , inzonderheid art. 43 par. 2, 2° en art. 186; 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement wordt hervastgesteld tot met 

31 december 2019, onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen, zodat het luidt als 

volgt: 

 

Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement  

legislatuur 2013–2018 

gecoördineerde versie 

 

 

1. Retributie voor het nemen van fotokopieën. 

 

Een retributie voor het nemen van kopieën t.b.v. van derden wordt als volgt geheven :  

- 0,10 euro per bladzijde of gedeelte van een bladzijde voor het formaat DIN A/4 of 

DIN A/3 (zwart-wit kopie). 

- Voor kleurenkopieën wordt een bedrag van 1 euro per bladzijde of gedeelte van een 

bladzijde voor het formaat DIN A/4 of DIN A/3 gerekend. 

 

Deze retributie dient niet betaald : 

- Door gemeenteraadsleden die om de kopieën verzoeken ter gelegenheid van of in 

het kader van de uitoefening van hun mandaat. 

- Door vertegenwoordigers van een stedelijk adviesorgaan, wanneer de kopie wordt 

genomen t.b.v. het adviesorgaan.  

 

Voormelde retributie dient betaald bij ontvangst van de gevraagde kopieën. 

 

 



 

2. Retributie portkosten. 

 

De portkosten vanaf de aangetekende zending samenhangend met de retributies worden 

ten laste gelegd van diegene die bedoelde retributie verschuldigd is indien de 

schuldenaar van deze retributies een particulier of een privé-instelling is.  Zij worden bij 

deze retributies geteld en betaald overeenkomstig de aldaar bepaalde betalingsvorm. 

 

Bedoelde portkosten zijn gelijk aan het posttarief vastgesteld door de bevoegde 

overheden. 

 

 

 

3. Retributie voor een abonnement op de notulen van de gemeenteraad. 

 

Een abonnement op de notulen van de gemeenteraad is door derden te bekomen tegen 

een bedrag van 50 euro per jaar. 

 

Deze retributie dient voorafgaandelijk (contant of via overschrijving) betaald bij de 

aanvraag van het abonnement. 

 

Er wordt een vrijstelling ingevoerd door de erkende adviesraden. 

 

 

 

4. Retributie voor een abonnement op de toelichtingsnota’s gemeenteraad. 

 

Een abonnement op de toelichtingsnota’s van de gemeenteraad kan door derden worden 

bekomen tegen een bedrag van 50 euro per jaar. 

 

Deze retributie dient voorafgaandelijk (contant of via overschrijving) betaald bij de 

aanvraag van het abonnement. 

 

Zijn aan deze retributie niet onderworpen: 

- De toelichtingsnota’s ter beschikking gesteld aan de pers. 

- De toelichtingsnota’s ter beschikking gehouden van het publiek gedurende de 

raadszitting. 

 

Er wordt een vrijstelling ingevoerd voor de erkende adviesraden. 

 

 

 

5. Retributie voor een abonnement op de dagorde van de gemeenteraad. 

 

Een abonnement op de dagorde van de gemeenteraad kan bekomen worden tegen een 

bedrag van 5 euro per jaar. 

 

Deze retributie dient voorafgaandelijk (contant of via overschrijving) betaald bij de 

aanvraag van het abonnement. 

 

Er wordt een vrijstelling ingevoerd voor de erkende adviesraden. 

 

 

 

  



6. Retributie op de aflevering van stukken bedoeld in het decreet op de 

ruimtelijke ordening en in de milieuwetgeving. 

 

- Digitale versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: 5 euro per CD-ROM. 

- Afgifte van afdrukken of uittreksels van goedgekeurde plannen van aanleg, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkavelingsplannen en die in het stadhuis voor 

iedereen ter inzage liggen:  

* voor niet gekleurde afdrukken: 25 euro plus per vierkante meter of breuk van 

 vierkante meter boven de m² 2,50 euro 

* voor gekleurde afdrukken: 25 euro plus per 10 vierkante decimeter of breuk van 

 boven de m² 2,50 euro 

- Afschriften van verordenende voorschriften die bij de plannen zijn gevoegd, maar er 

niet zelf op voorkomen: 12,50 euro. 

- Afgifte van afdrukken van goedgekeurde bouwplannen: 2,50 euro per planafdruk. 

- Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen of stedenbouwkundig attest en 

inlichtingen en afschriften/kopieën inzake milieubeleid: voor de dienstverrichting van 

het personeelslid dat met de opzoekingen wordt belast met het oog op het opmaken 

van het attest of het verlenen van de inlichtingen: 50 euro. 

- Afgifte van afdrukken van plannen of uittreksels uit milieudossiers die in het stadhuis 

voor iedereen ter inzage liggen: 2,50 euro per planafdruk en 0,25 euro per blz. of 

deel ervan. 

 

De betaling geschiedt contant bij afhaling van de stukken. 

Indien de stukken worden opgestuurd, gebeurt de betaling via voorafgaande 

overschrijving.  

 

 

Vrijstellingen: 

Staat, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en verenigingen van 

gemeenten, aan de gemeenten ondergeschikte besturen (kerkfabrieken en OCMW), 

Infrax West, Belgacom, de Watergroep en “De Post”. 

 

 

 

7. Retributie op het ter beschikking stellen van een bestek i.f.v. een open 

aanbestedingsprocedure of een algemene offerteaanvraag in het kader van 

de wetgeving overheidsopdrachten. 

 

Het ter beschikking stellen aan kandidaat-aannemers van een papieren bestek i.f.v. een 

open aanbestedingsprocedure of een algemene offerteaanvraag in het kader van de 

wetgeving overheidsopdrachten geeft aanleiding tot een retributie van 25 euro per 

bestek. 

De digitale versie is vrij van retributie. 

De betaling geschiedt contant bij afhaling van het bestek. 

Indien het bestek wordt opgestuurd, gebeurt de betaling via voorafgaande 

overschrijving. 

 

 

 

8. Retributie op het verstrekken van inlichtingen in het kader van voorgenomen 

en effectieve vervreemdingen, voorgenomen en effectieve toekenning van 

zakelijke of persoonlijke rechten betreffende onroerende goederen en 

bodemonderzoeken. 

 

Er wordt een retributie gevestigd ter vergelding van het opzoekingswerk en het 

aansluitend verstrekken van schriftelijke inlichtingen inzake milieu, stedenbouw en 

ruimtelijke ordening, bestaande dienstbaarheden, mogelijkheden tot onteigening en 



opname op lijsten in het kader van de wetgeving op de monumenten en landschappen en 

heffingen op leegstand. 

Gevraagd in het kader van:  

- Voorgenomen en effectieve vervreemdingen betreffende onroerende goederen; 

- Voorgenomen en effectieve toekenning van zakelijke rechten betreffende  

onroerende goederen; 

- Voorgenomen en effectieve toekenning van persoonlijke rechten betreffende 

onroerende goederen; 

- Bodemonderzoeken. 

 

De retributie bedraagt 50 euro per vraag. Inlichtingen die in één keer worden gevraagd 

worden beschouwd als één vraag. 

De retributie is verschuldigd door diegene die de inlichting effectief vraagt. 

De betaling gebeurt steeds vooraf hetzij contant, hetzij door overschrijving, hetzij door 

afname op een daartoe bij het stadsbestuur gestelde provisie. 

 

Vrijstelling:  

Alle openbare besturen. 

 

 

 

9. Retributie voor het gebruik van openbaar domein ter gelegenheid van 

werken. 

 

Het gebruik door aannemers, werkend voor natuurlijke personen en rechtspersonen, van 

het openbaar domein - eigendom van de stad of door de stad beheerd - naar aanleiding 

van werken door middel van o.m. de plaatsing van afsluitingen, stellingen, kranen, 

containers, werfketen en stapelen van materialen, is onderworpen aan een retributie die 

als volgt wordt vastgesteld: 

- de signalisatievergunning nodig voor ingebruikname zoals boven omschreven, 

dient tijdig aangevraagd bij de lokale politie; 

- bij de aanvraag dient een schets gevoegd met de in te nemen zone, met 

vermelding van de afmetingen van de inname; 

- het einde van het gebruik dient meegedeeld aan het departement 

Grondgebiedszaken van de stad.  

 

Bij gebreke aan een voorafgaande toelating van het gebruik wordt de retributie berekend 

op basis van de bij de stad beschikbare gegevens, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat 

het gebruik later is gestart dan door de stad aangenomen. 

 

Bij gebreke aan een voorafgaande verwittiging t.g.v. de beëindiging van het gebruik 

wordt de retributie berekend tot op de dag waarop wordt vastgesteld dat het gebruik een 

einde heeft genomen, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat het gebruik eerder is gestopt. 

 

De retributie bedraagt 50 eurocent per m² of gedeelte van een m² ingenomen 

oppervlakte en per dag of een gedeelte van een dag. 

De retributie is verschuldigd door de aannemer of, indien deze de werken zelf uitvoert, 

de uitvoerder. 

 

De betaling gebeurt op basis van maandelijkse afrekeningen. Er dient betaald te worden 

binnen de 30 dagen na ontvangst van de afrekening. 

 

Vrijstelling : 

Openbare besturen, sociale bouwmaatschappijen en nutsmaatschappijen of voor hen 

werkende aannemers, natuurlijke personen en rechtspersonen of voor hen werkende 

aannemers voor zover de inname vooraf werd toegestaan en niet langer dan zeven 

kalenderdagen duurt. 



 

10. Retributie voor de concessie van openbaar domein, niet ter 

gelegenheid van werken. 

 

De concessie (ook “gebruik” genaamd) door natuurlijke personen en 

rechtspersonen van het openbaar domein - beheerd door en eigendom van de stad 

- is onderworpen aan een retributie.  

 

Het gebruik van dergelijke stadsgronden  zoals openbaar domein geïncorporeerd in 

een voortuin, een zijtuin, een oprit, een uitweg… gebeurt tegen volgende 

voorwaarden: 

 

- De retributie bedraagt 10 euro per jaar, ongeacht de grootte van de in 

concessie genomen stadsgrond. 

- De retributie wordt jaarlijks geïnd via een schuldvorderingsbrief en dient 

betaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. 

- Het gebruik wordt enkel bij gedoogzaamheid en ten voorlopige titel toegestaan, 

voor een niet nader bepaalde termijn. 

 

- De stad behoudt zich het recht om aan de eventuele in de in gebruik gegeven 

grond aanwezige nutsleidingen en aan de toestellen eigen aan deze, van welke 

aard ook, werken uit te voeren of te laten uitvoeren zonder verhaal en zonder 

vergoeding van de gebruiker. 

- De stad behoudt zich het recht om de concessie onmiddellijk op te zeggen bij 

eenvoudig schriftelijk aanzoek zonder dat de gebruiker aanspraak mag maken 

op enige prijzij- of andere vergoeding, noch op gehele of gedeeltelijke 

teruggave van reeds betaalde rechten. 

- Het gebruik valt niet onder de huur- of pachtwet. 

- De aanvrager dient bij zijn aanvraag een duidelijke schets te voegen met de in 

te nemen zone en met vermelding van de afmetingen van de inname. 

- Het gebruik wordt door het college toegestaan rekening houdend met de 

stedenbouwkundige bepalingen.  

- De stad stelt de grond in gebruik in de staat waarin hij zich bevindt, zonder dat 

de gebruiker enige vergoeding kan eisen, noch tijdens de ingebruikname, noch 

erna voor gebeurlijk aangebrachte verbeteringen, gelijk dewelke. 

- Eventuele veranderingswerken moeten vooraf ter advies en schriftelijke 

goedkeuring van de stad voorgelegd worden. 

- De concessiehouder zal de geconcessioneerde grond steeds in onberispelijke 

staat onderhouden en verbindt er zich toe de stad te vrijwaren van alle schade 

gelijk dewelke, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de grond. 

- Bij het beëindigen van de concessieovereenkomst zal de gebruiker de in 

concessie gegeven grond zonder enige vergoeding in zijn vroegere toestand 

herstellen, behoudens indien de stad daarvan zou afzien en met behoud van de 

regel dat de stad tot geen enkele vergoeding kan gehouden zijn. 

- Zodra dit wettelijk mogelijk is, dient de gebruiker op eerste vraag van de stad 

de in concessie genomen grond aan te kopen tegen de officiële schattingsprijs 

vast te stellen door de ontvanger van het bevoegde registratiekantoor, het 

bevoegde aankoopcomité, of een bevoegde schatter naar keuze van de stad. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de opportuniteit van het 

afsluiten van een concessieovereenkomst. 

 

 

 

  



11. Verkoop van huisvuilzakken voor de restfractie, PMD-zakken, 

hondenpoepzakjes en toegang en gebruik van het gemeentelijk 

containerpark. 

 

- De afhaling van de restfractie van het huisvuil wordt uitsluitend verricht bij middel 

van door het gemeentebestuur en/of de afvalintercommunale ter beschikking 

gestelde huisvuilzakken. 

De zakken worden te koop gesteld door het gemeentebestuur en door handelszaken 

die door de afvalintercommunale als verkooppunt werden goedgekeurd tegen de 

prijs van 1,60 euro voor een grote restafvalzak, 0,85 euro voor een kleine 

restafvalzak en 1,60 euro voor de bedrijfsafvalzak. 

 

- De blauwe PMD-zakken te gebruiken overeenkomstig de gemeentelijke 

milieuverordening worden ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur en/of 

de afvalintercommunale en door handelszaken die door de afvalintercommunale als 

verkooppunt werden goedgekeurd tegen 0,15 euro per stuk, hetzij 3 euro/rol. 

 

- De zakken voor de restfractie en de PMD-zakken worden aan de bevolking ook 

beschikbaar gesteld via handelaars of commerciële instellingen, daartoe aangesteld 

door de afvalintercommunale. De levering en betaling van de desbetreffende zakken 

gebeurt volgens de modaliteiten en afspraken die door de afvalintercommunale 

worden bepaald. 

 

De aankoopprijs te betalen door de handelaars of commerciële instellingen en de 

verplichte verkoopprijs door hen aan te houden is deze zoals hiervoor door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

 

- Hondenpoepzakjes die kunnen gebruikt worden overeenkomstig de gemeentelijke 

verordening 'Dieren' kunnen zo lang de voorraad strekt gratis worden bekomen in de 

bedelers aan de verschillende hondenpoepbakken.  Ze worden echter ook aan het 

onthaal stadhuis ter beschikking gesteld tegen 5 euro per rol van 200 zakjes. 

 

Bij afhaling van zakken op het stadhuis is de retributie direct verschuldigd. 

 

- Het gratis deel van het nieuwe containerpark is toegankelijk via de elektronische 

identiteitskaart (eID). 

De groep niet-Belgen, die niet over een elektronisch identificatiemiddel beschikken, 

en de groep nieuwe inwoners van Harelbeke, van wie de adreswijziging in 

behandeling is, kunnen via de bevolkingsdienst een toegangsbadge, waarvan de 

geldigheidsduur in tijd wordt beperkt tot een termijn van 3 maanden, verkrijgen.  

Voor deze badge is een retributie van 15 euro verschuldigd bij overhandiging ervan. 

 

 

 

12. Voorbehouden rubriek. 

 

 

 

13. Voorbehouden rubriek. 

 

 

 

14. Voorbehouden rubriek. 

 

 

 

  



15. Retributie gebruik van verkeerssignalisatie. 

 

Voor het gebruik van verkeerssignalisatie, inclusief pinklichten, en nadarafsluiting door 

privaatpersonen en/of firma’s wordt – behalve indien deze zaken dienen gebruikt voor 

feestelijkheden waarvoor een andere regeling geldt (zie hieronder) – een retributie, 

inclusief waarborg, gevraagd zoals hieronder vermeld:  

 

Materieel    huur/dag/st vanaf de 4de dag waarborg/stuk 

Nadar     2,50 euro    2,50 euro 

Pinklichten    2,50 euro    10 euro 

Signalisatieborden   2,50 euro    10 euro 

 

De huur ontslaat de aanvrager niet van de verplichting de nodige vergunningen aan te 

vragen bij werken of andere vergunningsplichtige activiteiten. 

 

De waarborg moet betaald worden bij afhaling van de materialen, de eindafrekening 

gebeurt na terugbrenging van het materieel.  

 

Het materiaal wordt opgehaald en teruggebracht door de aanvrager. Indien de 

verkeerssignalisatie door stadsdiensten dient ter plaatse gebracht of teruggehaald, wordt 

telkens een forfaitair bedrag van 25 euro per rit aangerekend.  

 

Indien de nodige signalisatie bij werken, hindernissen of andere verkeersbelemmeringen 

niet wordt geplaatst, geschiedt de plaatsing door de politiediensten met toepassing van 

de huidige retributie (aanrekening van 25 euro per rit). 

 

De waarborg wordt terugbetaald bij het terug bezorgen van het materieel in dezelfde 

toestand als het ter beschikking werd gesteld. Eventuele schade wordt van de waarborg 

afgehouden. Indien de borden worden gestolen, kan men hiervan aangifte doen bij de 

Politie. 

Wenst men de signalisatie langer te houden dan dient men het departement facility te 

verwittigen. Indien de borden niet teruggebracht werden minstens 1 week na de 

vermoedelijke terugbrengdatum, zal vanuit het stadsbestuur contact opgenomen worden 

met de ontlener. Na twee aanmaningen zonder dat een aanvaardbare reden wordt 

gegeven, worden de borden aan de ontlener aangerekend. 

 

Vrijstelling van huur :  

Gebruik van materialen door privaatpersonen voor de eerste 3 dagen. 

 

 

 

16. Gebruiks- en retributiereglement feestmaterialen. 

 

Art. 1 

Het stadsbestuur stelt diverse feestmaterialen ter beschikking als ondersteuning van 

socio-culturele activiteiten en het Harelbeekse verenigingsleven. 

 

Art. 2 – Gebruikerscategorieën. 

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende gebruikerscategorieën 

onderscheiden: 

 

1. Gratis gebruikers: 

- stadsbestuur & OCMW Harelbeke; 

- personeelskring stadsbestuur, verzelfstandigde agentschappen en gemeentelijke 

vzw’s van de stad, politiezone Gavers; 

- erkende adviesraden; 



- feestcomités Harelbeke, Bavikhove, Hulste, Stasegem, Eiland, Zandberg, Oostwijk en 

Holvoet’s kapel; 

- Harelbeekse scholen (voor max. 3 pedagogische/schoolse activiteiten per 

kalenderjaar en op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt door de directie, vanaf de 4e 

activiteit/aanvraag vallen ze onder cat. 2); 

- andere gemeentebesturen, in het kader van de wederzijdse uitwisseling van 

materialen (uitgezonderd de podiumwagen waarvoor ze onder cat. 3 vallen). 

 

2. Occasionele en erkende Harelbeekse verenigingen. 

 

3. Niet-Harelbeekse verenigingen en scholen, op voorwaarde dat het feestmateriaal op 

Harelbeeks grondgebied gebruikt wordt. 

 

Art. 3 – Huurtarieven en waarborg. 

De tarieven van huur en waarborg voor de respectievelijke materialen en 

gebruikerscategorieën worden vastgelegd als volgt en gelden telkens per stuk : 

 

 

omschrijving aantal cat. 1 cat. 2 cat. 3 waarborg 

Podiumwagen*  

(enkel gebruik in 

Harelbeke) 

1 -   euro 200 euro 300 euro 1.000 euro 

Sanitaire wagen* 

(enkel gebruik in 

Harelbeke) 

1 -   euro 75 euro 112,50 euro 500 euro 

Kleine sanitaire 

keetwagen* 

(enkel gebruik in 

Harelbeke) 

1 -   euro 50 euro 75 euro 250 euro 

Podium 6x4 

(uitschuifbare 

poten 70cm – 1m) 

2 -   euro 15 euro 22,50 euro  

Podium 6x4 

(pootjes 20-40-

60cm) 

1 -   euro 15 euro 22,50 euro  

Tafel 70 -   euro 5 euro 7,50 euro  

Stoel 450 -   euro 0,30 euro 0,45 euro  

Vlag 50 -   euro 0,30 euro 0,45 euro  

Vlaggenmast 15 -   euro 0,30 euro 0,45 euro  

Werfkast 3 -   euro 15 euro 22,50 euro  

Halogeen 10 -   euro 3 euro 4,50 euro  

Halogeenstaander 2 -   euro 3 euro 4,50 euro  

Nadarafsluiting 1250 m -   euro -   euro -   euro  

Partytafel  10 -   euro 5 euro 7,50 euro  

Schavotje 1 -   euro 5 euro 7,50 euro  

Borden voor 

wielertoeristen  
1 -   euro 1 euro 1,50 euro  

 

* De podiumwagen en de sanitaire wagen kunnen enkel door andere gemeentebesturen 

buiten het Harelbeeks grondgebied gebruikt worden.  

 

Het maximale bedrag van de waarborgsom wordt geplafonneerd op 1.500 euro indien 

gebruik gemaakt wordt van de podiumwagen en de sanitaire wagen. 

Waarborg en huur dienen 1 maand vóór de activiteit gestort op de aangeduide rekening.  

 

  



Art. 4 - Huur- en gebruikstermijn 

Alle bovenstaande tarieven gelden per begonnen termijn van 3 volle gebruiksdagen, 

behalve voor de podiumwagen die per dag verhuurd wordt.  

 

 

Art. 5 - Vervoer, levering en ophalen van het materiaal 

Het materiaal kan op Harelbeeks grondgebied ter plaatse gebracht en terug opgehaald 

worden door de stadsdiensten. Hiervoor wordt een forfaitaire kost van 25 euro 

aangerekend. 

De ondergetekende aanvrager of zijn afgevaardigde is bij de levering en ophaling 

aanwezig teneinde een tegensprekelijke controle uit te voeren van de materialen, en er 

wordt een ontvangstbewijs getekend. Indien betrokkene afwezig blijft op het afgesproken 

tijdstip, worden alle materialen geacht in perfecte staat afgeleverd te zijn en blijven alle 

reglementen van toepassing. 

De aanvrager gaat zelf na of de plaats van levering voldoende bereikbaar is met een 

vrachtwagen. In ieder geval en inzonderheid bij levering van de podium- en de sanitaire 

wagen dient naast en boven de vrachtwagen voldoende vrije ruimte ter beschikking te 

zijn. Het stadsbestuur kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden 

indien niet aan deze voorwaarden werd voldaan.  

Bij ophaling zorgt de aanvrager ervoor dat alle materialen in onberispelijke staat 

verkeren en desgevallend correct gestapeld zijn. In geval van schade, wordt de gebruiker 

ofwel de herstellingskost aangerekend ofwel de waarde van het te vervangen voorwerp 

verminderd met de afschrijvingen (conform de waarderingsregels van de stad 

Harelbeke). De herstelling kan zowel door een externe firma verricht worden als door de 

stad Harelbeke. De stad Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen 

personeelskosten in rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel van 

een factuur. Ook het herstapelen of de extra schoonmaak wordt aangerekend. 

Het materiaal mag de plaats van levering niet verlaten en ook onderverhuur is niet 

toegestaan. In ieder geval blijft de aanvrager verantwoordelijk. 

De aansluitingen, watervoorziening en rioolafvoer van de sanitaire wagen zijn ten laste 

van de gebruiker. 

 

Art. 6 - Vaststelling schade 

Indien bij het ophalen van het materiaal schade vastgesteld wordt, signaleert de 

verantwoordelijke dienst dit zo vlug mogelijk aan de aanvrager. De omvang van de 

schade wordt bepaald waarna een voorstel van minnelijke schikking volgt. Indien dit 

voorstel niet aanvaard wordt, spreekt het College van Burgemeester en Schepenen zich 

uit over het schadedossier. 

In elk geval wordt de betaalde waarborgsom ingehouden tot bovenstaande procedure 

doorlopen is.  

 

Art. 7 – Aanvraag en bevestiging 

De aanvraag tot het gebruik van het feestmateriaal gebeurt bij voorkeur via het 

invulformulier op de website of via e-mail feestmaterialen@harelbeke.be  

of wordt gericht aan  

Stadsbestuur Harelbeke - t.a.v. administratie stadsdepot 

Broelstraat 23 

8530 Harelbeke 

De mogelijkheid wordt geboden om een optie van één week te nemen. Zonder definitieve 

aanvraag vervalt de optie automatisch na 7 dagen. 

Alle materialen kunnen maximum 12 maanden vóór een activiteit aangevraagd en 

vastgelegd worden.  

De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen een reactie en de 

bevestiging of het gevraagde materiaal al dan niet ter beschikking is.  

 

  

mailto:feestmaterialen@harelbeke.be


Art. 8 - Annuleringskost  

Indien het gevraagde feestmateriaal reeds geleverd werd en de activiteit wordt 

geannuleerd, dan worden de transportkosten en de volledige huurprijs aangerekend. 

 

Art. 9 – Overmacht 

Indien een activiteit omwille van overmacht niet kan plaatsvinden, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen beslissen om de huurprijs geheel of gedeeltelijk te laten 

vallen. 

 

Art. 10 - Verzekering, verantwoordelijkheid en veiligheid 

De ondergetekende aanvrager of verantwoordelijke dient volgende verplichtingen na te 

leven bij het gebruik van het materiaal : 

- gebruik en in bewaring houden van het materiaal volgens het principe van de goede 

huisvader; 

- alle verantwoordelijkheid opnemen bij eventuele ongevallen die hierdoor zowel 

stoffelijke als lichamelijke schade aan derden kunnen veroorzaken; 

- zorgen voor eventuele verlichting of signalisatie; 

- een verzekering afsluiten inzake burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover derden 

voor de voorbereidingen, de activiteit zelf en alle nawerken, dit ook ter ontlasting 

van de verantwoordelijkheid van de stad Harelbeke; 

 

 

 

17. Gebruiks- en retributiereglement herbruikbare bekers. 

 

Artikel 1. 

Stadsorganisaties gebruiken herbruikbare bekers op evenementen waar voorheen 

wegwerpbekers werden ingezet. 

 

Organisatoren die niet aan de stad zijn verbonden en in Harelbeke een activiteit 

organiseren kunnen eveneens en voor zover de bekers beschikbaar zijn gebruik maken 

van de herbruikbare bekers. 

 

Artikel 2: Aanvraag en reservatie. 

De herbruikbare bekers worden voor de activiteit aangevraagd op volgende wijze: 

 Ofwel via het aanvraagformulier Evenementen indien het gaat om een activiteit 

die een uitgebreide organisatie vereist en waarvoor meerdere toelatingen of 

vergunningen nodig zijn. Dit dient minstens één maand voor de aanvang te 

gebeuren. 

 Ofwel via een aanvraagformulier bij de jeugddienst minimum vijf werkdagen voor 

de activiteit. 

Via de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dit 

gebruikersreglement gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.  

 

De jeugddienst bepaalt het aantal bekers, inzamelmateriaal en bijbehorende 

infomateriaal op basis van beschikbaarheid. Per evenement worden maximum 2800 

bekers ter beschikking gesteld. Wanneer het om een groot evenement gaat, kan mits 

motivatie een bijkomend veelvoud van 350 bekers aangevraagd worden.  

 

De aanvrager ontvangt een bevestiging met vermelding van het aantal bekers, 

inzamelmateriaal en bijbehorende infomateriaal dat voor hen gereserveerd staat. Op de 

bevestiging staat eveneens de nodige informatie omtrent levering van de bekers.  

 

Artikel 3: Levering. 

Herbruikbare bekers worden ten laatste één werkdag voor de activiteit opgehaald bij een 

sociaal economiebedrijf. Ze moeten eveneens ten laatste één werkdag na de activiteit 

terug gebracht worden. 



 

Het sociaal economiebedrijf kan de bekers ook ter plaatse bezorgen en terug ophalen na 

de activiteit. Voor dit transport worden door het sociaal economiebedrijf vastgestelde 

transportkosten aangerekend rechtstreeks aan de aanvrager. 

 

Artikel 4: gebruiksvoorwaarden. 

 De gebruiker zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een 

inzamelsysteem op.  

 De gebruiker verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden uit 

te lenen of te verhuren.  

 De gebruiker verbindt zich er toe de bekers na gebruik terug in de opbergboxen op te 

bergen waarin ze geleverd werden. De bekers dienen niet te worden afgewassen door 

de gebruiker. 

 De bekers moeten terug worden geleverd in een ordentelijke staat. Indien ze niet in 

een ordentelijke staat (bv. stickers op bekers, vuil die niet afgewassen kan worden,…) 

worden terug gebracht, worden deze bekers als beschadigd aangerekend. 

 Er wordt geen huur aangerekend voor de bekers en het bijbehorende materiaal. Er 

wordt eveneens geen waarborg gevraagd aan de organisatoren. De gebruiker verbindt 

er zich toe de kapotte, beschadigde en verloren bekers te vergoeden, eveneens de 

eventuele schade aan opbergboxen, infomateriaal en inzamelmateriaal.  

 

 

Artikel 5: Controle en schade.  

Na elke evenement worden alle bekers door het sociaal economiebedrijf gecontroleerd en 

geteld. Alle kapotte, beschadigde en verloren bekers worden aan de gebruiker 

aangerekend aan een eenheidstarief van 1 euro per beker. 

 

Het sociaal economiebedrijf controleert eveneens na elk evenement het infomateriaal, 

het inzamelmateriaal en de opbergboxen op schade. Wanneer schade wordt vastgesteld 

aan dit materiaal, wordt dit aan de gebruiker aangerekend aan de vervangingsprijs van 

het materiaal.  

 

Artikel 6: Facturatie. 

De schadevergoeding voor verloren en beschadigde bekers en de eventuele 

schadevergoeding voor infomateriaal wordt aangerekend via de jeugddienst. De 

eventuele schadevergoeding voor inzamelmateriaal en opbergboxen wordt rechtstreeks 

gefactureerd door het sociaal economiebedrijf aan de gebruiker. 

 

 

 

18. Standrechten wekelijkse markt. 

 

De standrechten voor de wekelijkse markt worden vastgesteld als volgt: 

 

a. toevallige marktkramers: 2,97 euro per lopende meter; 

b. regelmatig komende marktkramers zijn verplicht een abonnement te nemen voor 3 

maanden, ingaande op 01-01, 01-04, 01-07 en 01-10, waarvan het bedrag bepaald 

wordt op het aantal lopende meter standplaats x 2,23 euro per 1/m x 12. 

 

Voormelde tarieven worden aangepast per schijf van 0,12 euro aan de kosten van het 

levensonderhoud aan de hand van het resultaat van navolgende formule en enkel ingeval 

deze formule een verschil geeft van 0,12 euro of een veelvoud daarvan in meer of in 

min: bedrag van de retributie voormeld x indexcijfer van 01.07 van het voorafgaand 

jaar. Indexcijfer december 1997. 

 

Bedoelde index is de gezondheidsindex. 

 



Het plaatsrecht waarvan sprake onder b, is eisbaar vanaf de eerste marktdag van het 

kwartaal. Het recht vermeldt in art. a, is eisbaar op de marktdag zelf en is betaalbaar in 

handen van de daartoe aangestelde beambte, tegen afgifte van een ticket of 

ontvangstbewijs. Het bewijs van betaling moet bij iedere uitnodiging vertoond worden. 

 

Behoudens uitdrukkelijk en voor ieder geval te verlenen machtiging door het College van 

Burgemeester en Schepenen, wordt geen teruggave gedaan van gekweten standrechten. 

 

De belastbare lengte van de standplaatsen wordt vastgesteld door de daartoe 

aangestelde beambte in functie van de meest uitspringende delen zonder rekening te 

houden met eventuele ledige tussenruimten. 

De gedeelten van één meter worden als een gehele meter aangerekend. 

 

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften van het algemeen stedelijk 

politiereglement en naar de richtlijnen van de marktleider. 

 

 

 

19. Standrechten i.v.m. ambulante activiteiten, bedoeld in de wetgeving 

ambulante handel, op openbaar domein op vooraf bepaalde plaatsen. 

 

De vergoeding te betalen door de verkopers van vers en klaargemaakt gevogelte en 

varkensribben wordt vastgesteld als volgt : 

 

- voor de inname op het Marktplein te Harelbeke : 1 172,48 euro/jaar; 

- voor de inname op het plein Bavikhovedorp : 586,24 euro/jaar; 

 

Deze tarieven worden van rechtswege aangepast aan de gezondheidsindex volgens 

volgende formule : 

 

Bedrag van voormelde retributie x  indexcijfer van december van het jaar voorafgaand 

aan het jaar waarop de betaling slaat 

Indexcijfer van februari 2009 

 

De aanpassing aan de index geschiedt jaarlijks met ingang van 1 januari van het 

desbetreffende jaar. 

De voormelde bedragen zijn eisbaar vanaf 1 januari en dienen vooruit betaald te worden. 

Daartoe zullen de verkopers tijdig een schuldvordering ontvangen. 

 

 

 

20. Standrechten i.v.m. ambulante activiteiten, bedoeld in de wetgeving 

ambulante handel, op openbaar domein op niet vooraf bepaalde plaatsen. 

 

Het tarief van de te betalen vergoeding bedraagt 2,97 euro per lopende meter en is 

gekoppeld aan de index zoals beschreven in de rubriek hiervoor. 

 

De belastbare lengte wordt vastgesteld door de aangestelde ambtenaar in functie van de 

meest uitspringende delen zonder rekening te houden met de eventuele ledige 

tussenruimten.  De gedeelten van 1 meter worden als een gehele meter aangerekend. 

 

 

 

  



21. Standgeld vaste contracten kermissen. 

 

O.L.H. Hemelvaartkermis en septemberkermis Harelbeke 

Categorieën: 

 Categorie A: lambada, bedule, autoscooter, lunaparken e.a.: hoogste prijs 

 Categorie B: eetkramen zonder bediening aan tafel (oliebollenkraam – frituur) 

 Categorie C: kindermolen, kinderbuggy 

 Categorie D: schietkraam 

 Categorie E: kinderattracties (bv prikballon, ballenspel, visspel, speelgoedhuisje) 

 

 

Vaste bedragen per categorie O.L.H. Hemelvaartkermis Harelbeke: 

a) Categorie A: 450 euro 

b) Categorie B: 175 euro 

c) Categorie C: 175 euro 

d) Categorie D: 100 euro 

e) Categorie E: 50 euro 

 

Vaste bedragen per categorie septemberkermis Harelbeke: 

a) Categorie A: 450 euro 

b) Categorie B: 175 euro 

c) Categorie C: 150 euro 

d) Categorie D: 100 euro  

e) Categorie E: 50 euro 

 

Kermissen Eiland - Bavikhove –Stasegem – Hulste: 

Categorieën: 

 Categorie A: lambada, bedule, autoscooter e.a.: hoogste prijs 

 Categorie B: lunapark 

 Categorie C: eetkramen zonder bediening aan tafel (oliebollenkraam – frituur) 

 Categorie D: kindermolen, kinderbuggy 

 Categorie E: schietkraam 

 Categorie F: kinderattracties (bv prikballon, ballenspel, visspel, speelgoedhuisje) 

 

Vaste bedragen per categorie: 

a) Categorie A: 225 euro 

b) Categorie B: 100 euro 

c) Categorie C: 75 euro 

d) Categorie D: 75 euro 

e) Categorie E: 50 euro 

f) Categorie F: 30 euro  

 

Tarieven voor de elektriciteit: 

 50 euro voor een aansluiting van 2-fasig x 20 A  

 75 euro voor een aansluiting van 3-fasig x 32 A  

 150 euro voor een aansluiting van 3-fasig x 63 A (enkel voor O.L.H. Hemelvaartkermis 

en septemberkermis). Maximum 3 stuks. 

Grote attracties (autoscooter, lambada, bedule e.a.) kunnen hier geen gebruik van 

maken. 

Het standgeld dient betaald te worden – ofwel contant ofwel per overschrijving – 

vooraleer men de standplaats op de kermis inneemt. Het te betalen bedrag staat vermeld 

in het contract. 

 

 

 

  



22. Retributie voor prestaties en inlichtingen verstrekt door de stedelijke 

archiefdienst en de dienst burgerzaken. 

 

Voor een administratieve opzoeking wordt 10 euro per akte of per begonnen half uur 

retributie aangerekend.   

De meeste aanvragen gebeuren schriftelijk en dienen voorafgaandelijk te worden betaald 

via overschrijving. 

 

Als de nakomelingen eerste graad dienen aangeschreven te worden om toelating te 

geven tot het vrijgeven van hun gegevens wordt een retributie gevraagd van 10 euro per 

brief. 

 

Voor de aflevering van digitale scans dient  2 euro betaald te worden via overschrijving 

ofwel contant. 

 

Informatie kan ook worden gekopieerd en dient contant betaald te worden tegen 

hetzelfde tarief als voor fotokopieën. 

 

 

 

23. Toegang en brochures gemeentelijke musea en toerisme. 

 

De prijzen – contant te betalen of via voorafgaandelijke overschrijving - voor de toegang 

tot de stedelijke musea zijn als volgt: 

Individuele bezoekers: 2 euro/persoon 

Groepen van minimaal 20 personen: 1,75 euro/persoon 

Niet-Harelbeekse scholen: 1,75 euro/persoon 

Kinderen tot 5 jaar: gratis 

Kinderen tot 12 jaar: 1,75 euro/persoon 

Educatief pakket: 15 euro 

 

De toegang tot de stedelijke musea is gratis tijdens de kermisdagen, op “Open 

Monumentendag”, “Open Museumdag” en voor alle Harelbeekse scholen.” 

 

De prijs – contant betaalbaar - voor de brochures, kaarten, boeken, boxen, CD’s,……. die 

in de musea te koop worden aangeboden wordt vastgesteld als volgt: 

 

Brochures Pijp en Tabak: 1,25 euro 

Brochure Galerij Colardijn: 1,25 euro 

Gids voor het Peter Benoitmuseum: 1,25 euro 

Boek Benoit op de voet gevolgd: 5 euro 

Boek Benoit in alle intimiteit: 2,50 euro 

Inventaris Peter Benoitmuseum: 0,75 euro 

Pionier van de culturele autonomie: 0,75 euro 

Herdenking Peter Benoit: 0,75 euro 

Zangboekje Peter Benoit: 0,45 euro 

Tingelingeling: 1,20 euro 

Onze Kleinen zingen: 1,20 euro 

Liederenbundels voor het onderwijs: 1,50 euro 

Encyclopedie van het levende Vl. Lied: 12,40 euro 

Vrienden nog eens blij gezongen: 1,50 euro 

Soldaten zijn wij: 0,70 euro 

A. Preudhomme-liederen deel I: 1,50 euro 

A. Preudhomme-liederen deel III: 1,50 euro 

Welkom Lente: 0,70 euro 

Gebed van het vaderland: 0,70 euro 

Kerstliederen René Declercq: 1,50 euro 



Steeds Vooraan: 0,50 euro 

De avond doet ons luisteren: 0,50 euro 

Vlaanderen (Nuyts): 0,70 euro 

P.P. Rubens (Nuyts): 0,50 euro 

Foto’s Peter Benoitviering 1984: 2,50 euro 

Klever Peter Benoit: 0,50 euro 

Sluitzegels Peter Benoit: 0,50 euro 

Verkoop van prentkaarten: 0,25 euro/stuk 

 

Fietsnetwerkkaart: 6 euro 

Provinciale fietskaart: 2 euro 

Themaroute: 3 euro 

Fietsbox knooppuntennetwerk: 30 euro 

Fietsbox provinciale routes: 50 euro 

Wandelbox: 40 euro 

Fietsbox Oost-Vlaanderen: 9 euro 

Bikepointer: 6 euro 

Watereducatieve route: 2 euro 

Wandelnetwerkkaart: 6 euro 

Ruiterpad: 2 euro 

Muizelmolenpad: 1,50 euro 

Mauruspad: 1,50 euro 

Wandelgids De Gavers: 0,50 euro 

Provinciale wandelkaart: 2 euro 

Boek Station: 4 euro 

Boek Grafelijke stad: 20 euro 

Boek In den anderen oorlog: 20 euro 

Gids voor De Gavers: 4 euro 

4 flesjes bier ’t Gaverhopke: 7 euro 

Grote fles ’t Gaverhopke: 4,50 euro 

Autoroute: 2,50 euro 

 

CD’s: 

In Flanders’ Fields: 18,60 euro 

In Flanders’ Fields Vol. 1: 21,70 euro 

In Flanders’ Fields Vol. 15: 18,60 euro 

In Flanders’ Fields Vol. 26: 24,80 euro 

Emmanuel Durlet en Peter Benoit: 18,60 euro 

Belgian Romantic Flute Concertos: 17,25 euro 

Vertelsels en Balladen: 19,70 euro 

Fantasies, Ballads and Tales: 18 euro 

Rubenscatate: 17,25 euro 

Benoit, Ho…! Benoit!: 12,50 euro 

Yf Bourry: 15 euro 

St. Cecilia: 10 euro  

 

Snoepwandeling: 11 euro 

Snoepwandeling voor kinderen tot 12 jaar: 4,50 euro 

 

De nieuwe zaal in het Peter Benoit Museum wordt ter beschikking gesteld van derden 

voor activiteiten die in verband staan met de zending van het museum.  

 

 

 

  



24. Retributie voor prestaties en inlichtingen verstrekt door Burger en Welzijn. 

 

- Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 16.07.1992 betreffende het verkrijgen 

van informatie uit het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister gelden 

volgende bepalingen : 

* voor inlichtingen op lijsten die verstrekt worden door de tussenkomst van het 

Rijksregister of de eigen computer: 0,10 euro per naam. 

* voor inlichtingen op kleefetiketten die verstrekt worden door tussenkomst van het 

Rijksregister of de eigen computer: 0,20 euro per naam. 

* de aangehaalde retributies dienen voldaan bij het ogenblik van de aanvraag.  

Zijn van deze retributie vrijgesteld: de overheidsdiensten en instellingen, de Harelbeekse 

scholen, sociale organisaties, culturele verenigingen, sportverenigingen en 

jeugdverenigingen. Deze vrijstelling is enkel geldig voor inlichtingen op lijsten en voor 

wat betreft inlichtingen op kleefetiketten voor de eerste 1000 adressen. 

 

- Bezoeken en vragen kaderend in een uitgave waaraan de stad haar medewerking 

verleent, zijn vrijgesteld (bvb. De Roede van Harelbeke). 

 

- Er wordt per dossier huwelijksaangifte en op het ogenblik van de aangifte een 

retributie van 55 euro gerekend (hierin zijn 10 huwelijksattesten inbegrepen). 

Voor huwelijken die voltrokken worden op een zaterdag wordt, ter vergelding van de 

kosten van de plechtigheid, bovendien een retributie van 50 euro aangerekend. 

Voormelde bedragen dienen vereffend door diegene(n) die het huwelijk 

aanvraagt(aanvragen) en dienen vereffend bij de aanvraag. 

Bij de afgifte van een trouwboekje wordt 15 euro belasting gevraagd.  Ingeval het 

huwelijk geen doorgang vindt, komt de belasting ten titel van retributie van de 

geleverde prestaties, toe aan de stad. 

Er is dus geen teruggave mogelijk van voormelde bedragen ingeval het huwelijk 

nadien wordt afgelast of geweigerd. 

 

- Er wordt per dossier nationaliteitswijziging op het ogenblik van de aanvraag een 

retributie van 15 euro gerekend. 

 

- Een plastieken etui dienstig voor een rijbewijs of een elektronische identiteitskaart is 

verkrijgbaar tegen een retributie van 0,50 euro. 

 

- De retributie voor een kiezerslijst afgegeven op papier bedraagt 100 euro en een 

digitale versie bedraagt 25 euro. 

Deze retributies zijn verschuldigd door de kandidaten die deelnemen aan de 

verkiezingen en de politieke partijen, voor zover deze laatste niet zijn vrijgesteld, 

conform de geldende wetgeving. 

 

 

 

25. Retributiereglement grafconcessies. 

 

- De retributie voor de grafconcessies die voor de eerste maal worden verleend, wordt 

vastgesteld als volgt: 

 

* Grondvergunningen: 

Voor de begraafplaats van de deelgemeente Hulste: 

 dertigjarige concessie met kelder voor maximum twee personen: 1200 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor twee personen: 1600 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor drie personen: 1850 euro 

 

Voor de begraafplaatsen van Harelbeke, Stasegem en de deelgemeente Bavikhove: 

 dertigjarige concessie zonder kelder voor maximum twee personen: 600 euro 



 vijftigjarige concessie met kelder voor twee personen: 1600 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor drie personen: 1850 euro 

 

* Columbaria: 

 dertigjarige concessie voor maximum twee personen: 600 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 800 euro 

 vijftigjarige concessie voor maximum twee personen: 1000 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro 

 vijftigjarige concessie voor maximum drie personen: 1000 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro. In dit geval kan geen gebruik worden 

 gemaakt van sierurnen. 

 

* Urnenveld : 

 dertigjarige concessie voor maximum twee personen: 600 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 800 euro 

 vijftigjarige concessie voor maximum twee personen: 1000 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro 

vijftigjarige concessie voor maximum drie personen: 1000 euro + 200 euro 

(afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro. In dit geval kan geen gebruik worden 

gemaakt van sierurnen. 

- De retributie voor de hernieuwing van de grafconcessie wordt vastgesteld als volgt: 

* voor 10 jaar betreffende dertig- en vijftigjarige concessie: 300 euro 

* voor 30 jaar betreffende een dertigjarige concessie met of zonder kelder: 600 euro 

* voor 50 jaar betreffende een vijftigjarige concessie met kelder: 1000 euro 

 

- De retributie voor de hernieuwing van een vergunning voor columbaria bedraagt: 

* voor 10 jaar betreffende een dertig- en vijftigjarige concessie: 300 euro 

* voor 30 jaar betreffende een dertigjarige concessie: 600 euro 

* voor 50 jaar betreffende een vijftigjarige concessie: 1000 euro 

 

- De retributie voor de hernieuwing van een vergunning op het urnenveld bedraagt: 

* voor 10 jaar betreffende een dertig- en vijftigjarige concessie: 300 euro 

* voor 30 jaar betreffende een dertigjarige concessie: 600 euro 

* voor 50 jaar betreffende een vijftigjarige concessie: 1000 euro 

 

- De overgang van de ene begrafenisvorm (grondvergunning, columbaria en 

urnenveld) naar een andere vorm geeft aanleiding tot het betalen van een volledig 

nieuw bedrag in functie van de nieuw gekozen begrafenisvorm en de nieuw gekozen 

concessietermijn. Er gebeurt geen verrekening van het eerste betaalde 

concessiebedrag. Dit eerste concessiebedrag is geheel aan de stad verworven. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst (contant of via 

overschrijving) van de schriftelijke bevestiging houdend de goedkeuring van de aanvraag 

door het college. 

 

 

 

26. Retributie op de afdekplaat aan te brengen aan een niet geconcedeerde 

columbariumnis en op een niet geconcedeerd graf van het urnenveld. 

 

Er wordt een gemeentelijke retributie ingesteld van 200 euro voor het aanbrengen van 

een afdekplaat (zonder gravure) aan een niet geconcedeerde nis van de columbaria en 

op het niet geconcedeerd graf van het urnenveld van de gemeentelijke kerkhoven. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst (contant of via 

overschrijving) van de schriftelijke bevestiging houdend de goedkeuring van de aanvraag 

door het college. 



 

27. Retributie voor het aanbrengen van een naamplaatje op de 

herdenkingszuilen van de strooiweiden van de stedelijke kerkhoven. 

 

Voor het aanbrengen van een naamplaatje op de herdenkingszuilen van de strooiweiden 

wordt een retributie van 60 euro aangerekend. Voor voormeld bedrag mag het 

naamplaatje 10 jaar blijven hangen. Deze termijn is niet verlengbaar. 

Het naamplaatje wordt aangevraagd bij (de aangifte van) het overlijden of minstens 

binnen een termijn van een jaar volgend op het overlijden. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst (contant of via 

overschrijving) van de schriftelijke bevestiging houdend de goedkeuring van de aanvraag 

door het college. 

 

 

 

28. Retributie receptie jubileum. 

 

De receptie ter gelegenheid van een jubileum is gratis voor maximum 40 personen. Bij 

recepties boven de 40 personen wordt een tussenkomst van 2 euro per bijkomende 

persoon aangerekend. 

 

Dit bedrag zal aangerekend worden na de receptie en dient betaald (contant of via 

overschrijving) binnen de 30 dagen na ontvangst van de schuldvordering. 

 

 

 

29. Gebruikersreglement cultureel centrum het SPOOR & socio's. 

 

Artikel 1. Voorwerp 

Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk voor de uitbating van 

het cultureel centrum Het SPOOR en socio’s en laat zich daartoe bijstaan door het 

beheersorgaan voor stedelijke culturele infrastructuur. De dienst Cultuur staat in voor het 

dagelijks beheer van het cultureel centrum en bijhorende socio’s. 

 

 

Artikel 2. Huur en Tarieven 

2.1. Volgende gebruikerscategorieën worden gehanteerd: 

CT1: Gratis gebruikers (vrijstelling verleend door Stadsbestuur). 

(stadsbestuur en OCMW Harelbeke, personeelskring Stad Harelbeke, gemeentelijke  

VZW’s, politiezone Gavers, erkende adviesraden, erkende feestcomités, Harelbeekse 

scholen (enkel voor pedagogische activiteiten tijdens de schooluren) en kunstonderwijs, 

andere gemeentebesturen in het kader van wederzijdse uitwisseling. 

 

CT2: Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen. 

CT2.1: Harelbeekse verenigingen met specifieke sociale werking, die op reguliere basis 

een werking in Het SPOOR of de socio’s hebben en die een activiteit organiseren in de 

Blauwe Zaal of halve Feestzaal. 

CT3: Niet-Harelbeekse verenigingen en niet Harelbeekse scholen.  

CT4: (Semi-)commerciële gebruikers Harelbeke. 

CT5: (Semi-)commerciële gebruikers niet-Harelbeke. 

 

2.2. Volgende activiteitengroepen worden gehanteerd: 

Activiteitengroep 1: 

- Vergaderingen (samenkomst met het accent op overleg en informatieuitwisseling). 

- Repetities. 

- Vormingen, voordrachten & cursussen. 



- Infomomenten. 

- Clubkaartingen: kaartingen van Harelbeekse verenigingen die op regelmatige, 

terugkerende basis georganiseerd worden. 

- Activiteiten vereniging met een sociale werking. 

- Goede doelen en benefietactiviteiten  

- Tentoonstellingen / per dag. 

- Klaarzetten en voorbereiden van activiteiten (enkel dag vooraf). 

 

Activiteitengroep 2: 

- Recepties. 

- Kaartingen. 

- Bijeenkomsten. 

- Maaltijden & eetfestijnen. 

- Film-, theater- en toneelvoorstellingen. 

- Podiumactiviteiten (einde activiteiten cfr. politiereglement). 

 

Activiteitengroep 2.1.: 

- Podiumactiviteiten (enkel van toepassing in socio’s - einde activiteiten cfr. 

politiereglement) 

 

Activiteitengroep 3: 

- Fuiven (niet van toepassing in cc het SPOOR en socio’s).  

 

Activiteitengroep 4: 

- Commerciële activiteiten. 

 

Het cc het SPOOR en de socio’s kunnen niet gebruikt worden voor private feesten en 

stamboomfeesten.  In specifieke gevallen wordt doorverwezen naar de cafetaria cc het 

SPOOR (cfr. concessieovereenkomst). 

 

In geval van gecombineerd gebruik van activiteiten geldt het hoogste tarief. 

 

2.3. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van de infrastructuur: 

 

Activiteitengroep 1: 

 

cc het SPOOR CT2 CT2.1 CT3 CT4 CT5 

Feestzaal (800 pers) 50 euro 25 euro 300 euro 300 euro 300 euro 

Keuken (20 pers)* 10 euro 0 euro 60 euro 60 euro 60 euro 

½ Feestzaal (400 pers) 25 euro 25 euro 150 euro 150 euro 150 euro 

Blauwe zaal (360 pers) 25 euro 25 euro 150 euro 150 euro 150 euro 

Aula (380 pers) 25 euro 25 euro 150 euro 150 euro 150 euro 

Foyer (360 pers) 25 euro 25 euro 150 euro 150 euro 150 euro 

Vergaderzaal boven (30 pers) 10 euro 10 euro 60 euro 60 euro 60 euro 

Raadszaal (60 pers) 10 euro 10 euro 60 euro 60 euro 60 euro 

Grote loge (15 pers) 6 euro 6 euro 36 euro 36 euro 36 euro 

Kleine loges (3) (1 pers) 2 euro 2 euro 12 euro 12 euro 12 euro 

 

 

* De keuken is verplicht af te huren bij maaltijden, broodjes, recepties, enz.. en bij 

gebruik feestzaal. 

 

Socio’s CT2 CT3 CT4 CT5 

Torengalm Bavikhove 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Oude bibliotheek Bavikhove 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Zuiderkouter (turnzaal) 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 



Zuiderkouter (feestzaal) 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Zuiderkouter (vergaderzaal) 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

 

* Bij concerten, toneelopvoeringen en dergelijke mag gratis de gehuurde zaal worden 

gebruikt voor één repetitie. 

 

 

Activiteitengroep 2: 

 

cc het SPOOR CT2 CT3 

Feestzaal (800 pers) 225 euro 600 euro 

Keuken (20 pers)* 30 euro 100 euro 

½ Feestzaal (400 pers) 150 euro 400 euro 

Blauwe zaal (360 pers) 150 euro 400 euro 

Aula (380 pers) 75 euro 400 euro 

Foyer (360 pers) 75 euro 400 euro 

Vergaderzaal boven (30 pers) 15 euro 150 euro 

Raadszaal (60 pers) 15 euro 150 euro 

Grote loge (15 pers) 6 euro 48 euro 

Kleine loges (3) (1 pers) 2 euro 18 euro 

 

* De keuken is verplicht af te huren bij maaltijden, broodjes, recepties, enz.. en bij 

gebruik feestzaal. 

* Gratis zaalgebruik 1 x maal per jaar voor concert van Harelbeekse muziekvereniging 

(zaal waar concert in doorgaat). 

 

Socio’s CT2 CT3 

Torengalm Bavikhove 40 euro 200 euro 

Oude bibliotheek Bavikhove 40 euro 200 euro 

Zuiderkouter (turnzaal) 40 euro 200 euro 

Zuiderkouter (feestzaal) 40 euro 200 euro 

Zuiderkouter (vergaderzaal) 40 euro 200 euro 

 

* Gratis zaalgebruik 1 x maal per jaar voor concert van Harelbeekse muziekvereniging 

(zaal waar concert in doorgaat). 

 

Activiteitengroep 2.1. (Enkel van toepassing voor de socio’s) 

 

Socio’s CT2 

Torengalm Bavikhove 20 euro 

Oude bibliotheek Bavikhove 20 euro 

Zuiderkouter (turnzaal) 20 euro 

Zuiderkouter (feestzaal) 20 euro 

Zuiderkouter (vergaderzaal) 20 euro 

 

* Gratis zaalgebruik 1 x maal per jaar voor concert van Harelbeekse muziekvereniging 

(zaal waar concert in doorgaat). 

 

 

Activiteitengroep 3: Fuiven (niet van toepassing in cultureel centrum het SPOOR en 

socio’s).  

 

 

  



2.4. Voor burgerlijke afscheidsplechtigheden kunnen volgende infrastructuren 

aangevraagd worden: 

 

- cc Het SPOOR (Aula of Feestzaal); 

- SCC de Zuiderkouter Stasegem (Feestzaal); 

- SCC Torengalm Bavikhove (Feestzaal) 

Het tarief is 150 euro per afscheidsplechtigheid. 

De toelating zal enkel gelden voor inwoners van Harelbeke en als het geen andere 

organisaties en/of activiteiten hindert en het in de bestaande planning kan toegevoegd 

worden. Maaltijden en/of koffietafels achteraf worden niet toegestaan. 

 

 

2.5. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van materialen in cc het 

SPOOR. 

 

 

Code Omschrijving Aantal CT2 CT3 CT4 CT5 

01 Piano 

(kwartvleugel) 

Feestzaal en 

Blauwe zaal 

1 65 euro 130 euro 130 euro 130 euro 

02 Piano (halve 

vleugel) aula 

1 65 euro 130 euro 130 euro 130 euro 

03 Elektrische 

piano 

1 15 euro 30 euro 30 euro 30 euro 

04 Filmdoek 

(groot) 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

05 Filmscherm 

(klein) 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

06 Overhead 1 2,50 euro 5 euro 5 euro 5 euro 

07 Mini-disc 1 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

08 CD-speler 2 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

09 Mobiele 

soundmixer 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

10 Beamer aula 1 50 euro 100 euro 100 euro 100 euro 

11 Lichtorgel 

(computer-

gestuurd) 

 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

12 Algemene 

belichting 

 50 euro 100 euro 100 euro 100 euro 

13 Grote 

klankinstallatie 

(aula) 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

14 Grote 

klankinstallatie 

(Feestzaal en 

halve 

Feestzaal) 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

15 Kleine 

klankinstallatie 

(Blauwe zaal – 

Raadszaal – 

Vergaderzaal 

boven) 

 10 euro 20 euro 20 euro 20 euro 

16 Micro met 

statief 

10 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 



17 Draadloze 

micro 

3 7 euro 14 euro 14 euro 14 euro 

18 Headset 2 7 euro 14 euro 14 euro 14 euro 

19 Micro 

(instrument) 

4 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

20 Hazer 

(nevelmachine) 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

21 Werfkast 3 15 euro 30 euro 30 euro 30 euro 

22 Schrijfbord 2 gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

23 Flipover 1 gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

24 Spreekstoel 

 

 

2 gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

25 Tentoonstelling

-blokken 

Prijs per blok 

50 1 euro 2 euro 2 euro 2 euro 

26 Beamer 

vergadering 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

27 Partytafel  10 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

28 Partytafelbe-

kleding 

(stretch) 

10 1 euro 2 euro 2 euro 2 euro 

29 Receptieglazen  

(12 bakken à 

15 glazen) 

12B 1 euro 2,50 euro 2 euro 2,50 euro 

30 Warme 

luchtoven 

1 65 euro 130 euro 130 euro 130 euro 

31 Koffie-

perculator  

(100 tassen) 

1 2,50 euro 5 euro 5 euro 5 euro 

32 Koffie-

perculator  

(60 tassen) 

5 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

 

Het stemmen van de piano is voor rekening van de gebruiker. 

 

2.6. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van materialen in de socio’s. 

 

Socio’s Bavikhove (SCC Torengalm en oude bibliotheek) en socio de Zuiderkouter 

Stasegem. 

 

 

Code Omschrijving Aantal CT2 CT3 CT4 CT5 

01 Kleine 

klankinstallatie 

1 10 euro 20 euro 20 euro 20 euro 

02 Filmscherm (klein) 1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

03 Micro met statief 1 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

04 Koffieperculator  1 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

05 Beamer (enkel in 

Torengalm) 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

 

2.7. Drankverkoop in cc Het SPOOR en de socio’s. 

CO² per vat : 5,20 euro 

Glasbreuk: receptieglas 1 euro / fles klein: 0,10 euro / fles groot: 0,20 euro. 



 

2.8. Afwijkingen op dit artikel kunnen mits advies van het beheersorgaan voor stedelijke 

culturele infrastructuur worden verleend door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Artikel 3. Aanvraag en reservatie  

3.1. De gebruikersaanvragen dienen minstens drie weken voor de gewenste 

gebruiksdatum toe te komen via het formulier dat terug te vinden is op de website 

www.cchetspoor.be of bij cc Het SPOOR, t.a.v. de verantwoordelijke voor de 

reservaties of directeur, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke.  

De aanvraag moet datum, uur, aard van activiteit, inrichter en adres en alle 

mogelijke nuttige inlichtingen i.v.m. de activiteit en het benodigde materiaal en/of 

uitrusting vermelden. 

3.2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een 

reservatiebevestiging met hierbij een activiteitenfiche voor het benodigde materiaal 

en/of drankverbruik.  

3.3. Er dient vooraf geen waarborg betaald te worden. 

3.4. Organisatoren kunnen voor een periode van twee weken een optie nemen op een 

bepaalde datum. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanvraag via het 

voornoemde webformulier gebeurt, vervalt die optie definitief. Een optie kan maar 

één jaar op voorhand genomen worden en dient telkens opnieuw aangevraagd te 

worden door de gebruiker, zelfs als het om een vaste datum gaat. 

3.5. Alle te betalen gebruiksvergoedingen moeten na de ingebruikname gestort worden – 

binnen de 30 dagen – na ontvangst van de factuur op rekening van het stadsbestuur 

Harelbeke. Bij niet betaling kan het College van Burgemeester en Schepenen, na 

advies van het beheersorgaan van de stedelijke culturele infrastructuur, het verdere 

gebruik van het cultureel centrum en/of socio’s ontzeggen aan een 

organisator/organisatie en kunnen verdere juridische stappen volgen. De financieel 

beheerder kan overgaan tot inning via de procedure voor de inning van niet-fiscale 

ontvangsten. 

 

Artikel 4. Annulatie 

4.1. Alle reservaties kunnen door de zaalgebruiker opgezegd worden tot 14 dagen voor 

de dag van de geplande activiteit(en). Reservaties welke verbroken worden na deze 

gestelde tijdslimiet zullen toch verrekend worden aan de gangbare tarieven.  

 

Artikel 5. Veiligheidsvoorschriften 

5.1. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

5.2. De bezettingsgraad, het maximaal aantal personen per locatie, is aldus beperkt: 

Infrastructuur cc het SPOOR 

 - Feestzaal (806,4 m2): 800 personen; 

 - ½ Feestzaal (403,2 m2): 400 personen; 

 - Keuken: 20 personen; 

 - Blauwe zaal (403,2 m2): 360 personen; 

 - Aula (422 m2): 380 personen; 

 - Foyer (412 m2): 360 personen; 

 - Raadszaal (107 m2): 60 personen; 

 - Vergaderzaal boven (55 m2): 30 personen; 

 - Grote loge: 15 personen; 

 - Kleine loge: 1 persoon. 

Maximum bezetting van de za(a)l(en) is steeds afhankelijk van het gevraagde podium. 

Piekbezetting: 1.630 personen (wanneer alle zalen gebruikt worden). 

Infrastructuur Socio’s 

 - Feestzaal Torengalm Bavikhove (420 m2): 240 personen; 

 - Oude bibliotheek Bavikhove (288 m2): 80 personen; 

 - Turnzaal (Stasegem) (312 m2): 300 personen; 
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 - Feestzaal (Stasegem) (300 m2): 200 personen; 

 - Grote loge (Stasegem) (45 m2): 25 personen; 

 - Vergaderzaal oude bib Bavikhove (45 m²): 12 personen. 

De maximale bezettingscijfers mogen niet overschreden worden! 

5.3. Evacuatie. 

Alle (nood) uitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen te allen tijde 

vrij gehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn (zie ook plan). Breedte van de 

gangen is steeds minstens 1,20m. 

5.4. Brandveiligheid. 

De blustoestellen dienen steeds vlot bereikbaar te zijn. De gebruikte materialen 

(evenzo versieringen) zijn brandveilig. Open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden 

binnen het cultureel centrum. Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, 

vloeibaar gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden binnen het 

cultureel centrum. Enkel veilige apparatuur, producten en activiteiten (eventueel met 

noodzakelijk attesten en/of CE gekeurd) zijn toegelaten. 

5.5. Technische installaties. 

De elektrische installaties, verwarming, verlichting enz. mogen slechts bediend 

worden door de zaalverantwoordelijke.  

Tenzij hiertoe een bijzondere toelating werd bekomen mogen podium, kleedkamers 

en berging niet voor publiek worden opengesteld. 

5.6. Algemeen rookverbod. 

Er geldt een algemeen rookverbod in de infrastructuur van het huidige reglement. 

5.7. De billijke vergoeding wordt betaald door de stad Harelbeke. Voor het concreet 

gebruik van de reglementering ervan, dient de organisator voorafgaand contact op te 

nemen met de dienst cultuur.  Sabam is ten laste van de organisator. 

 

Artikel 6. Concrete afspraken i.v.m. de voorbereiding en het verloop van de activiteit. 

6.1. Minimum één week voor de activiteit neemt de organisator contact op met de dienst 

cultuur of de zaalverantwoordelijke van het cc het SPOOR of de socio’s om verdere 

afspraken te maken omtrent de te gebruiken materialen, openen en sluiten van 

cultureel centrum of socio’s, plaatsing podium, e.d. Net voor de activiteit worden de 

nodige afspraken overlopen en gemaakt met de zaalverantwoordelijke. 

6.2. De gebruiker moet zich als een goede huisvader gedragen. Het spreekt vanzelf dat 

hij alle nodige voorzorgen treft ter voorkoming van brand of andere schade. Hij blijft 

zelf verantwoordelijk tegenover derden voor alle ongevallen, ook in niet gehuurde 

maar wel gebruikte ruimten. Desgevallend dient hij voor dit risico een verzekering af 

te sluiten. 

6.3. Publiciteit en versieringen mogen slechts na goedkeuring door de directie van cc Het 

SPOOR worden opgehangen op de aangeduide plaatsen. Belangrijk is dat 

aangebrachte recupereerbare versieringen zo vlug mogelijk door de inrichter dienen 

terug weggehaald te worden. 

6.4. Opkuis. 

De gebruikers zullen de grootst mogelijke netheid nastreven. In het bijzonder 

moeten tafels, stoelen, gebruikte glazen proper worden achtergelaten, zo niet wordt 

het teveel aan kuisuren doorgerekend aan de gebruiker. Op basis van het 

activiteitenverslag van de zaalverantwoordelijke kan de Raad van Beheer van de 

Stedelijke Culturele Infrastructuur beslissen geen toelating meer te verlenen aan hen 

die slordig worden aangemerkt. De grondige schoonmaak van de lokalen gebeurt 

door de schoonmaakploeg aangesteld en vergoed door het stadsbestuur. 

6.5. Technische materialen. 

Alle technische materialen die door de inrichter/vereniging worden meegebracht voor 

de activiteit dienen onmiddellijk na de activiteit terug meegenomen te worden, indien 

dit de dag erna gebeurt, wordt een bedrag van 25 euro aangerekend. 

 

Artikel 7. Drankverbruik en –verkoop. 

7.1. Verplichte drankafname. 



De dranken voorzien in de concessie moeten afgenomen worden uit de voorraad die 

aanwezig is in het cultureel centrum of de socio’s. Indien een banket wordt gegeven 

mag tijdens het eten wijn geschonken worden. Wijnen mogen in de gekoelde berging 

worden geplaatst, ten vroegste de dag van de activiteit zelf, tijdens de normale 

werkuren en onder de verantwoordelijkheid van de inrichter. 

7.2. Drankprijzen. 

De drankprijzen worden gebaseerd op de tarieven zoals die bepaald werden door de 

concessiehouder. Het staat de organisator vrij om bij de activiteit zelf de 

verkoopprijs van de drank te bepalen. 

7.3. Systeem afrekening. 

Na iedere activiteit met drankverbruik uit voorraad wordt een stockopname gemaakt 

door de zaalverantwoordelijke, samen met de inrichter. De dranken die per fles of 

per vat beschikbaar zijn, worden per fles of per vat aangerekend, waarbij een 

begonnen fles of vat volledig wordt aangerekend. Na afloop van de activiteit wordt 

door de zaalverantwoordelijke de afrekening gemaakt en dient de inrichter via 

overschrijving - binnen de 30 dagen – samen met de factuur gebruiksvergoedingen 

te betalen op rekening van het stadsbestuur. 

7.4. Bijkomende bepalingen. 

De organisator verbindt zich tot het naleven van alle wetgeving i.v.m. drankverkoop 

(o.a. wet op zedelijke bescherming minderjarigen).  

De organisator is zelf verantwoordelijk voor alle voorbereidingen i.v.m. de 

drankverkoop of het drankverbruik bij de activiteit (o.a. opvullen frigo’s). De 

gebruiker volgt de aanwijzingen van de zaalverantwoordelijke i.v.m. plaatsing van 

volle en lege bakken op; indien vastgesteld wordt dat na (gedeeltelijk) lege bakken 

tussen de volle geplaatst worden zal hiervoor per bak een schadevergoeding 

aangerekend worden. De organisator moet instaan voor de uitbating van de 

toegestane lokalen, voor het opdienen der dranken en voor de werking van de bar en 

tapinstallatie. 

 

Artikel 8. Schade 

Door het gebruik van het cultureel centrum het SPOOR of de socio’s engageert de 

organisator zich tot het vergoeden van alle schade die voortvloeit uit de activiteit. Ook 

indien de schade toegebracht werd door een derde zal de organisator hiervoor 

aangesproken worden. 

 

Artikel 9. Sancties  

Indien de bepalingen van onderhavig reglement niet nageleefd worden, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen, na advies van de cultuurraad of Raad van Beheer van 

de Stedelijke Culturele Infrastructuur, het verder gebruik van het cultureel centrum of de 

socio’s ontzeggen aan een organisator/organisatie. 

 

Artikel 10. Naleving regelgeving 

De organisatie is ertoe gehouden alle toepasselijke wet- en regelgeving, ook i.v.m. 

veiligheid na te leven. 

 

Artikel 11. Toepasselijkheid 

- Voor de organisatoren 

Door indienen van een gebruikersaanvraag voor het geheel of een deel van het cultureel 

centrum het SPOOR en/of de socio’s en door de organisatie van een activiteit, 

aanvaarden de organisatoren alle bepalingen van dit gebruikersreglement en de 

politieverordening van de stad Harelbeke en engageren zij zich om deze na te leven. 

 

- Voor de bezoekers 

Het betreden van het terrein of de gebouwen van cultureel centrum het SPOOR 

veronderstelt dat akkoord gegaan wordt met de bepalingen van het gebruikersreglement. 

Dit reglement en alle toepasselijke reglementering kan geconsulteerd worden 

respectievelijk aan de ingang van het cultureel centrum en op de cultuurdienst zelf. 



 

 

30. Gebruiksvoorwaarden webshop Harelbeke. 

 

Artikel 1. Hoedanigheid. 

Webshop Harelbeke is het onlineverkooppunt van het stadsbestuur en het OCMW van 

Harelbeke. 

De betrokken diensten en onderdelen van deze twee besturen handelen als organisator 

voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen, voorstellingen enz. 

Het stadsbestuur en/of het OCMW kunnen desgevallend ook handelen als dienstverlener 

voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen. Ze kunnen hierdoor nooit 

verantwoordelijk worden gesteld voor veranderingen door de externe organisatoren van 

data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen. 

 

Artikel 2. Betalingswijze. 

Artikelen geboekt via de webshop kunnen worden betaald via bancontact. Voor de 

betaling van online-aankopen via de webshop worden geen sport- en cultuurcheques of –

passen aanvaard. 

 

Artikel 3. Kosten webshop. 

Voor de betalingen via de webshop worden geen administratieve kosten aangerekend. 

 

Artikel 4. Terugbetaling. 

4.1. Tickets 

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze 

verkoopsvoorwaarden, worden tickets niet omgeruild of terugbetaald. 

Indien er onvoldoende belangstelling is of als het gezelschap aangeeft niet te kunnen 

optreden, kan een voorstelling worden geannuleerd en wordt het aankoopbedrag 

terugbetaald.  

 

4.2. Activiteiten en cursussen. 

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze 

verkoopsvoorwaarden, wordt het inschrijvingsgeld voor activiteiten en cursussen niet 

omgeruild of terugbetaald. 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit wordt de deelnameprijs enkel 

terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en indien de organiserende dienst 

vóór de activiteit op de hoogte werd gebracht.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend.  

 

Artikel 5. E-tickets/inschrijvingsbewijzen. 

Na de betalingsbevestiging worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs per e-mail 

verstuurd. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat. 

Bij e-tickets (voorstellingen cc het SPOOR) dient men het zelf afgedrukte ticket mee te 

brengen op de dag van de voorstelling. 

 

Artikel 6. Attesten belastingvermindering kinderopvang. 

Diverse vrijetijds- en vakantieactiviteiten georganiseerd door het stadsbestuur en/of 

OCMW voldoen aan de gestelde voorwaarden in het kader van de belastingvermindering 

voor kinderopvang. 

In dit kader worden fiscale attesten uitgereikt voor de deelname van kinderen beneden 

de 12 jaar en dat volgens het wettelijke maximum per dag. De bedragen vermeld op 

deze attesten moeten ingevuld worden op de belastingaangifte. Per kind kan slechts één 

attest opgemaakt worden. 

 

Artikel 7. Misbruik. 

De kopers van producten uit de webshop Harelbeke zullen zich onthouden van de 

verkoop van deze producten tegen woekerprijzen en maken zich sterk dat eventuele 



nieuwe houders van deze producten zich eveneens zullen onthouden van de verkoop van 

tickets of inschrijvingen tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de 

officiële verkoopprijs vastgelegd door het stadsbestuur en/of het OCMW van Harelbeke. 

Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen 

de houders van deze producten de toegang tot de desbetreffende activiteit worden 

geweigerd. 

 

Artikel 8. Persoonsgegevens. 

De informatie die door het stadsbestuur en/of het OCMW van Harelbeke op het moment 

van de reservering wordt verzameld, kan voor eigen promotiedoeleinden worden 

gebruikt. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. 

De door de koper opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om 

controles te kunnen uitvoeren. 

 

Wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 9. 

Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets of de 

inschrijvingsbevestiging over een periode van 7 werkdagen om de aankoop te annuleren 

of een fout in de bestelling door te geven. De koper dient dit via mail te melden aan de 

organisator voordat het evenement of de activiteit heeft plaatsgevonden. Als deze 

termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd.  

 

Artikel 10. 

De persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke 

beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan. 

 

Artikel 11. 

Tijdens de activiteiten kunnen foto’s genomen worden, behalve als de organisator en de 

contractanten die mee verantwoordelijk zijn voor de activiteit een clausule in hun 

overeenkomst hebben opgenomen dat het niet is toegestaan om foto’s te nemen zonder 

de uitdrukkelijke toestemming van de contractanten. 

Deze foto’s kunnen door het stadsbestuur en/of het OCMW zowel intern als extern 

gebruikt worden (publicaties, online-fotoalbum, webpagina’s enz.) Wanneer men niet 

akkoord gaat met het publiceren van foto’s, dient men dit uitdrukkelijk te melden via e-

mail of aangetekende brief aan de organisator. 

In de verwerking van de foto’s kan men zich te allen tijde beroepen op de rechten 

gesteld door de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: recht op informatie, 

toegang, verbetering en verzet. 

 

 

 

Artikel 12. 

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële 

eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en 

informaticasoftware die door het stadsbestuur en/of het OCMW van Harelbeke werden 

ontwikkeld, enig eigendom blijven en mogen ze in geen enkel geval hergebruikt of 

nagemaakt worden. 

 

Artikel 13. 

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en 

verklaart zich hierbij akkoord. De akkoordverklaring wordt bevestigd door het aanvinken 

van het desbetreffende vakje bij de registratie op het systeem van de webshop.  

 

 

 



31. Toegangsprijzen podiumactiviteiten. 

 

1. Ticketprijzen avondvoorstellingen:  

Uitkoopsommen kleiner dan 5.500 euro: 

* VVK:  13 tot 15 euro p.p. 

* kassa:  15 tot 17 euro p.p. 

Uitkoopsommen vanaf 5.500 euro: 

* VVK:  16 tot 20 euro p.p. 

* kassa:  18 tot 22 euro p.p. 

 

2. Ticketprijzen matinees:  

* VVK:  10 tot 14 euro p.p. 

* kassa:  12 tot 16 euro p.p.  

 

3. Ticketprijzen familievoorstellingen: 

* VVK:  6 tot 10 euro p.p. 

* kassa: 8 tot 12 euro p.p. 

 

4. Ticketprijzen films: 

* 3 euro p.p. 

 

5. Prijzen projecten (Biënnale,Jazzontspooring…):  

Prijzen worden berekend op de totale uitkoopsom van het project. 

 

6. Prijzen lezingen en cursussen:  

Prijzen worden berekend op de uitkoopsom en de andere kosten en verrekend per 

persoon (deelnemer). 

 

7. Prijzen schoolvoorstellingen: 

* 5 euro p.p. 

 

8. Prijsverminderingen en kortingen: 

Prijsverminderingen en kortingen zijn enkel van toepassing op de ticketprijzen voor 

avondvoorstellingen en/of matinees. 

 

a. Avondvoorstellingen en/of matinees 

 

i. Stadspersoneel: korting van 20 % (enkel geldig voor personeelslid zelf) 

ii. Verenigingen: korting van 20 % vanaf 10 tickets besteld via een 

contactpersoon van een erkende vereniging 

iii. Leerlingen SAMWD/SABV en rusthuizen OCMW: 50 % korting of een vooraf 

afgesproken prijs voor een specifieke voorstelling, na voorafgaand overleg 

tussen leerkracht/directie SAMWD/SABV en directeur cc Het SPOOR. 

iv. Jongeren (- 26 jaar): jongerentarief van 7 euro p.p., na vertoon van 

identiteitskaart. 

 

 

b. Leden beheersorgaan bibliotheek en culturele infrastructuur 

 

Leden van het voormelde beheersorgaan mogen maximaal zes gratis 

voorstellingen per seizoen bijwonen.  

Wat gratis tickets voor culturele evenementen zoals Jazzontspooring, IBBA en 

Biënnale betreft, zie punt 10 (gratis tickets). 

 

c. Vrijwilligers, persleden en sponsors 

 



Afhankelijk van de nood aan vrijwilligers en de vraag van leden van de pers of 

eventuele sponsors en andere stakeholders kan bekeken worden wie recht 

heeft op een gratis ticket. Gratis tickets moeten altijd worden aangevraagd en 

zullen ten vroegste twee dagen voor de voorstelling worden vrijgegeven.  

Wat gratis tickets voor culturele evenementen zoals Jazzontspooring en 

Biënnale betreft, zie punt 10 (gratis tickets). 

 

9. Abonnementen: 

Afhankelijk van het seizoensprogramma, stelt de directie van cc Het SPOOR een aanbod 

aan abonnementen voor. Mogelijke formules zijn: 

 

a. ABO 3: vanaf 3 voorstellingen 10 % korting op de basisprijs. 

b. ABO 6: vanaf 6 voorstellingen 15 % korting op de basisprijs. 

c. ABO 9: vanaf 9 voorstellingen 20 % korting op de basisprijs. 

 

Wie een van bovenvermelde abonnementen aankoopt, kan een gratis ticket kiezen uit 

een beperkt aantal voorstellingen waarvan de selectie is gebeurd door de directie. 

 

Het staat de directie van cc Het SPOOR vrij om te bepalen welke abonnementen zullen 

worden aangeboden. 

 

10. Gratis tickets: 

Personeelsleden van cc Het SPOOR mogen gratis alle voorstellingen bijwonen. 

 

Voor verschillende culturele projecten en evenementen (bv. Jazzontspooring, IBBA en 

Biënnale) worden vaak gratis tickets ter beschikking gesteld aan leden van het college, 

gemeenteraadsleden, sponsors, leden van de pers, vrijwilligers, mensen op prospectie 

enz… Daarbij wordt telkens de situatie ingeschat om een evenwicht te vinden tussen 

gratis tickets en tickets waarvoor moet worden betaald.  

 

11. Betaling: 

Wie een ticket in voorverkoop bestelt, betaalt : 

- in contanten aan de balie van cc Het SPOOR of aan de balie van het 

vrijetijdsloket; 

- via bancontact bij reservatie aan de balie van cc Het SPOOR; 

- via overschrijving bij reservatie per mail of per telefoon; 

- via webshop met onlinebetaling. 

 

Tickets aan de kassa worden betaald: 

- in contanten aan de balie van cc Het SPOOR; 

- via bancontact aan de balie van cc Het SPOOR. 

 

Tickets die telefonisch of per e-mail besteld worden en binnen de 14 dagen na de dag 

van de bestelling niet betaald worden, kunnen opnieuw worden vrijgegeven. 

 

12. Annulering: 

 

a. Voor avondvoorstellingen, matinees, gezinsvoorstellingen, films en lezingen. 

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze 

verkoopsvoorwaarden, worden tickets niet omgeruild of terugbetaald. 

 

Indien er onvoldoende belangstelling is of als het gezelschap aangeeft niet te 

kunnen optreden, kan een voorstelling worden geannuleerd en wordt het 

aankoopbedrag van de tickets terugbetaald.  

  



 

b. Voor cursussen. 

Indien er onvoldoende belangstelling is, kan een activiteit of cursus worden 

geannuleerd door cc het SPOOR en wordt het betaalde bedrag terugbetaald. 

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit door de deelnemer, wordt 

de deelnameprijs enkel terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en op 

voorwaarde dat cc het SPOOR voor de activiteit op de hoogte werd gebracht van 

de annulering.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een administratieve kost van 2 

euro aangerekend. 

 

 

 

32. Stedelijke openbare bibliotheek. 

 

BIBLIOTHEEKREGLEMENT 

 

I. DEFINITIE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

 

Art. 1: De Stedelijke Openbare Bibliotheek Harelbeke is vrij toegankelijk voor iedereen.  

Zij is een democratische instelling.  Haar collecties (e-) boeken, periodieken, audiovisuele 

materialen, speelleermaterialen…, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten 

worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, 

opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. 

 

II. OPENINGSTIJDEN 

 

Art. 2: De dagen en uren van opening voor de jeugd- en volwassenenafdeling zijn de 

volgende: 

a) Hoofdbibliotheek, Eilandstraat 2, 8530 Harelbeke 

maandag: 15u - 18u 

dinsdag: 13.30u - 20u 

woensdag: 13.30u - 18u 

donderdag: 13.30u - 20u  

vrijdag: 13.30u – 18 u  

zaterdag: 9u - 12u  - 13u30 - 16u 

 

b) Uitleenpost Hulste, Kasteelstraat 9, 8531 Hulste 

maandag: 18u - 20u 

woensdag: 18u - 20u 

zaterdag: 10u - 12 u 

 

III. LIDMAATSCHAP 

 

Art. 3: Men wordt ingeschreven op vertoon van de elektronische identiteitskaart of het 

bewijs van verblijfsvergunning. Indien men niet beschikt over een elektronische 

identiteitskaart of indien men geen gebruik wenst te maken van de elektronische 

identiteitskaart, ontvangt men bij inschrijving een bibliotheekpas die kosteloos wordt 

afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling van 3 euro. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro per jaar. Jongeren beneden de 18 jaar moeten 

geen inschrijvingsgeld betalen. 

Senioren vanaf 60 jaar worden eveneens vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage. 

 

Art. 4: Adresveranderingen moeten door de lener onmiddellijk worden meegedeeld. 

 

  



IV. ONTLENEN 

 

Art. 5: De uitleentermijn voor boeken, periodieken, cd’s, dvd’s… en andere materialen 

bedraagt 4 weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk indien de materialen niet 

door andere leners werden aangevraagd. Verlengen kan ook telefonisch, per e-mail en 

van thuis uit via de pc. 

 

Het aantal materialen dat in één beurt op een lenerspas kan uitgeleend worden, is 

beperkt tot tien. Met een klaskaart kan men maximum veertig materialen ontlenen. 

 

Art. 6: De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet aan derden worden 

uitgeleend. 

 

Art. 7: Het uitlenen van boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s… en andere materialen gebeurt 

kosteloos. Voor het uitlenen van e-boeken wordt wel een vergoeding gevraagd, 

overeenkomstig het contract met bibnet. 

 

V. VERANTWOORDELIJKHEID / BESCHADIGINGEN / BOETEREGLEMENTERING 

 

Art. 8: De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen; bij het in 

ontvangst nemen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo 

niet dan kan hij aansprakelijk worden gesteld. 

 

Art. 9: De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij verlies of totale 

beschadiging, medegedeeld binnen de gestelde uitleentermijn, moet hij de kostprijs van 

het materiaal betalen. Indien dit niet gemeld wordt, is de boeteregeling uit artikel 10 van 

toepassing.  Beschadigingen van barcodes, chips en etiketten op materialen geven 

aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 1 euro per vastgesteld schadegeval. Voor 

materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval een door 

het college op advies van de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij 

gedeeltelijke beschadiging van een materiaal, bepaalt het college op advies van de 

bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

 

Art. 10: Wie de geleende boeken, periodieken, cd’s, dvd’s … en andere materialen te laat 

binnenbrengt betaalt 0,50 euro per materiaal en per week en dit vanaf de eerste dag 

vertraging. 

In alle gevallen gebeurt het verzenden van de maningskaart op kosten van de gebruiker. 

Tegen het boetebedrag kan, indien de boete voor alle uitgeleende materialen samen 

meer dan 25 euro bedraagt, schriftelijk beroep worden aangetekend bij het college van 

burgemeester en schepenen, dat na advies van de bibliothecaris een beslissing treft. Het 

college kan de boete enkel reduceren in geval van overmacht. 

 

Art. 11: In het geval de lener zijn materialen na herhaaldelijke aanmaningen niet 

terugbrengt, beslist het bevoegde gemeentelijke bestuursorgaan over te gaan tot 

juridische vervolging. Alle kosten dienaangaande zullen dan op de wangebruiker worden 

verhaald. 

 

VI. BIJKOMENDE DIENSTVERLENING 

 

Art. 12: De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep 

doen op het personeel.   

 

Art. 13: Uitgeleende materialen kunnen worden voorbehouden. De kosten voor het 

verzenden van de meldingskaart dat het materiaal ter beschikking is, vallen ten laste van 

de gebruiker. 



Materialen die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het 

leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten 

vallen ten laste van de aanvrager. 

 

Art. 14: In de leeszaal dient de gebruiker er voor te zorgen dat de andere gebruikers niet 

worden gestoord. 

De naslagwerken, de dag- en weekbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd 

worden. De tijdschriften kunnen worden uitgeleend, behalve het laatste nummer. 

 

Art. 15: Iedereen die ten minste 11 jaar oud is en een geldige lenerspas bezit, kan gratis 

gebruik maken van internet in de bibliotheek.  Kinderen beneden de 11 jaar moeten 

begeleid worden door een ouder.  De gebruiker moet zich aanmelden aan de balie van de 

leeszaal en daar zijn lenerspas afgeven.  Wie gebruik wil maken van internet kan aan de 

balie of per telefoon of via e-mail gratis reserveren voor de lopende en de volgende 

week. Elke gebruiker kan maximum 1 uur per dag reserveren.  Wie zich tien minuten na 

het begintijdstip van de gereserveerde beurt nog niet heeft aangemeld, verliest zijn 

reservatie. 

Informatie op internet en andere dragers kan worden geprint.  Elke pagina waartoe een 

drukopdracht gegeven werd, dient betaald te worden tegen hetzelfde tarief als voor het 

nemen van fotokopieën. 

De bibliothecaris of zijn afgevaardigde kan uitzonderlijk het internetgebruik afbreken als 

het niet beantwoordt aan de doelstellingen van een openbare bibliotheek.  Om redenen 

van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van internet beperkt tot het 

zoeken van informatie op het net en het overnemen van gegevens via elektronische 

drager of op papier. 

 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet 

beschikbaar zijn van internet.  Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software 

bepaalt het college op advies van de bibliothecaris de te betalen vergoeding. 

 

VII. BETWISTINGEN 

 

Art. 16: Door zich in te schrijven in de Stedelijke Openbare Bibliotheek verklaart de 

gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem/haar overhandigd wordt bij de 

inschrijving. 

 

Art. 17: Het beheersorgaan is bevoegd voor het uitsluiten van een lener, dit na 

samenspraak met de bibliothecaris. 

 

 

 

33. Gebruikersreglement Jeugdcentrum TSAS. 

 

Artikel 1. Voorwerp 

Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk voor de uitbating van 

Jeugdcentrum TSAS en laat zich daartoe bijstaan door de Raad van Bestuur van de 

Stedelijke Jeugdinfrastructuur. De jeugddienst staat in voor het dagelijks beheer van het 

jeugdcentrum. 

 

Jeugdcentrum TSAS is gelegen in de Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke en bevat een 

grote zaal van 312 m² met uitgeruste bar en drankberging, een kleine zaal van 120 m² 

met uitgeruste bar en drankberging, een keuken, een vestiaire, een sanitair blok en een 

inkomhal. 

 

Artikel 2. Huur en Tarieven 

2.1. Volgende gebruikerscategorieën worden gehanteerd: 

 



CT1: Gratis gebruikers (stadsbestuur en OCMW Harelbeke, Personeelskring Stad 

Harelbeke, gemeentelijke vzw’s, politiezone Gavers, erkende adviesraden, erkende 

feestcomités, Harelbeekse scholen, andere gemeentebesturen in het kader van een 

wederzijdse uitwisseling) 

CT2: feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen die een duidelijke werking kunnen 

aantonen 

CT3: Niet-Harelbeekse verenigingen die een duidelijke werking kunnen aantonen en niet-

Harelbeekse scholen 

CT4: (Semi-)commerciële gebruikers Harelbeke 

CT5: (Semi-)commerciële gebruikers niet-Harelbeke 

 

2.2. Volgende activiteitengroepen worden gehanteerd: 

 

Activiteitengroep 1: 

- vergadering (samenkomst met het accent op overleg en informatie-uitwisseling) 

- repetities 

- vormingen, voordrachten & cursussen 

- infomomenten 

- activiteiten voor verenigingen met een sociale werking 

- goede doelen en benefietactiviteiten 

- tentoonstellingen/dag 

- klaarzetten en voorbereiden van activiteiten (wordt beperkt tot 1 dag) 

 

Activiteitengroep 2: 

- recepties 

- kaartingen 

- maaltijden & eetfestijnen 

- film-, theater- en toneelvoorstellingen 

- podiumactiviteiten (eindigen om 01.30 uur, zo niet wordt het tarief van 

activiteitengroep 3 van toepassing) 

 

Activiteitengroep 3: 

- fuiven: activiteit waar het accent ligt op ontspanning met gebruik van dans en muziek 

 

Activiteitengroep 4: 

- Commerciële activiteiten 

Activiteiten met een publiek karakter, drankverkoop mogelijk (geen private of 

familiefeesten) 

 

In geval van gecombineerd gebruik geldt het hoogste tarief. 

 

Jeugdcentrum TSAS kan niet gebruikt worden voor private feesten en stamboomfeesten. 

 

2.3. Volgende tarieven worden gehanteerd: 

 

 Activiteitengroep 1 Activiteitengroep 2 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

Grote zaal 0 25 

euro 

100 

euro 

100 

euro 

300 

euro 

0 75 

euro 

300 

euro 

N.V.T. N.V.T. 

Kleine zaal 0 10 

euro 

40 

euro 

40 

euro 

120 

euro 

0 30 

euro 

120 

euro 

N.V.T. N.V.T. 



 

 

De bovenstaande tarieven gelden per dag. 

 

2.4. Afwijkingen op dit artikel kunnen worden verleend door het College van 

Burgemeester en Schepenen 

 

Artikel 3. Aanvraag en reservatie 

3.1. De aanvraag tot gebruik van Jeugdcentrum TSAS gebeurt aan de hand van het 

aanvraagformulier en wordt gericht aan de Jeugddienst van Harelbeke. Het formulier 

dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager. De aanvrager dient 

een meerderjarig persoon te zijn.   

3.2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een 

schriftelijke bevestiging. De organisator ontvangt eveneens een activiteitenfiche. Deze 

activiteitenfiche dient volledig ingevuld te worden terugbezorgd aan de Jeugddienst van 

Harelbeke, ten laatste 10 dagen voor de activiteit.  

3.3. Tot 3 maanden voor de eigenlijke activiteit hebben Harelbeekse jeugdverenigingen 

voorrang op andere gebruikers. 

3.4. Organisatoren kunnen voor een periode van 2 weken een optie nemen op een 

bepaalde datum. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanvraag gebeurt, vervalt 

de optie. 

3.5. Alle te betalen gebruiksvergoedingen moeten na de ingebruikname gestort worden – 

binnen de 30 dagen – na ontvangst van de factuur op rekening van het stadsbestuur 

Harelbeke. Bij niet betaling kan het College van Burgemeester en Schepenen het verdere 

gebruik van het jeugdcentrum ontzeggen aan een organisator/organisatie en kunnen 

verdere juridische stappen volgen.  De financieel beheerder kan overgaan tot inning via 

de procedure voor de inning van niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 4. Annulatie 

4.1. Annulatie van de reservatie kan kosteloos indien deze 2 maand voor de activiteit 

gebeurt. 

4.2. Bij annulatie binnen de 2 maand voor de activiteit wordt de helft van de huurprijs 

(met een minimumbedrag van 15 euro) aangerekend. 

4.3. Bij annulatie binnen de 2 weken voor de activiteit wordt 75% van de huurprijs (met 

een minimumbedrag van 15 euro) aangerekend. 

 

Artikel 5. Veiligheidsvoorschriften 

5.1. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

  

Keuken 0 3 euro 12 

euro 

12 

euro 

30 

euro 

0 3 euro 12 

euro 

N.V.T. N.V.T. 

 Activiteitengroep 3 Activiteitengroep 4 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

Grote zaal 0 150 

euro 

600 

euro 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 225 

euro 

600 

euro 

Kleine zaal 0 60 

euro 

240 

euro 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 80 

euro 

200 

euro 

Keuken 0 3 euro 12 

euro 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 8 euro 20 

euro 



5.2.Bezettingsgraad. 

 Het aantal gelijktijdige bezoekers of deelnemers moet beperkt blijven tot: 

 grote zaal :  540 personen (podium van 20 m² inclusief) 

 kleine zaal : 240 personen. 

grote en kleine zaal (gecombineerd gebruik) : 600 personen (podium 20 m²inclusief). 

Indien de beschikbare ruimte gereduceerd wordt (bv. door het gebruik van tafels, 

stoelen, extra podium, DJ, e.d.) dienen de bovenstaande cijfers verminderd te worden 

met 2 personen per gebruikte m². 

5.3. Evacuatie. 

Alle nooduitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen ten allen tijde vrij 

gehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn (zie ook plan). 

Het is strikt verboden de nooddeuren en evacuatiewegen op enige wijze te sluiten, op 

slot te doen en/of te blokkeren aan de buitenzijde van het gebouw. 

5.4. Brandveiligheid. 

De blustoestellen dienen ten allen tijde vlot bereikbaar te zijn. 

Open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden binnen het Jeugdcentrum. 

Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht 

brandbare vaste stoffen is verboden binnen het Jeugdcentrum. 

Voor versiering e.d. mogen alleen brandveilige materialen gebruikt worden. 

5.5.Technische installaties. 

De elektriciteitskasten zijn enkel toegankelijk voor bevoegden en zijn tijdens de activiteit 

afgesloten voor bezoekers of deelnemers. 

De bedieningselementen van de technische installatie dienen ten allen tijde vlot 

bereikbaar te zijn. 

Technische installaties mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de jeugddienst 

worden bediend. 

In de technische lokalen mogen geen materialen vreemd aan het Jeugdcentrum 

gestapeld worden. 

5.6. Algemeen rookverbod. 

De organisator verbindt zich er toe de wetgeving omtrent het algemeen rookverbod strikt 

na te leven en de bezoekers er op aan te spreken het rookverbod na te leven.  

5.7. De billijke vergoeding wordt betaald door de stad Harelbeke. Voor het concreet 

gebruik van de reglementering ervan, dient de organisator voorafgaand contact op te 

nemen met de jeugddienst. Sabam is ten laste van de organisator. 

 

Artikel 6. Concrete afspraken i.v.m. de voorbereiding en het verloop van de activiteit 

6.1. Minimum 1 week voor de activiteit neemt de organisator contact op met de 

jeugddienst of de zaalverantwoordelijke om verdere afspraken te maken omtrent de te 

gebruiken materialen, openen en sluiten van het Jeugdcentrum, plaatsing podium, e.d. 

Net voor de activiteit worden nog een aantal afspraken (afsprakenfiche en checklist) 

overlopen en gemaakt met de zaalverantwoordelijke. 

6.2. De inrichter engageert zich om het Jeugdcentrum te gebruiken als ‘een goede 

huisvader’ en alle voorzorgsmaatregelen te treffen om allerlei problemen of schade te 

voorkomen. Hij blijft hierbij verantwoordelijke voor schade en ongevallen t.a.v. derden 

en sluit hiervoor desgevallend een verzekering af.  

6.3. Bevestiging van materiaal en versiering aan plafonds of muren. 

Het is verboden om materialen of versiering aan te brengen aan plafonds of muren,  

tenzij op de hiervoor aangeduide en afgesproken plaatsen. Indien hiervan afgeweken 

wordt, zal per inbreuk een vergoeding van  50 euro aangerekend worden. Alle schade die 

door inbreuken veroorzaakt wordt, is volledig ten laste van de organisator.  

6.4. Podium. 

Om schade te voorkomen is het strikt verboden om zelf (stukken van) het podium te 

verplaatsen. Indien dit toch vastgesteld wordt, zal hiervoor een schadevergoeding van 50 

euro aangerekend worden.  

6.5. Opkuis. 

-De organisator verbindt er zich toe om onmiddellijk na de activiteit de gebruikte lokalen 

en de omgeving van het Jeugdcentrum op te ruimen en netjes terug achter te laten. 



-Vanuit de Jeugddienst wordt een checklist ter beschikking gesteld met betrekking tot de 

opkuis van Jeugdcentrum TSAS. De organisator verbindt zich er toe alle punten van deze 

checklist af te werken, zodat het Jeugdcentrum in de oorspronkelijke staat wordt 

achtergelaten. Alle zaken die niet volgens de checklist zijn opgeruimd, zullen door de 

stadsdiensten worden opgeruimd. Daarvoor zal een kostprijs van € 50 per begonnen 

halfuur worden aangerekend.  

6.6 Geluidsnormen 

In Jeugdcentrum TSAS is een geluidsbegrenzer voorzien, die volledig in orde is met de 

geluidsnormen. De organisator is verplicht om – wanneer er elektronisch versterkte 

muziek tijdens de activiteit voorkomt – de geluidsbegrenzers te gebruiken.  

Daarnaast is het verplicht om ten allen tijde gratis oordoppen ter beschikking te stellen 

aan de bezoekers van het evenement. Daarvoor worden achter de bar dispensers 

opgehangen met oordoppen. Wanneer bezoekers oordoppen vragen, is de organisator 

verplicht de bezoeker een paar oordoppen te geven.  

Indien deze maatregelen niet nageleefd worden, valt de verantwoordelijkheid volledig ten 

laste van de organisator. 

 

Artikel 7. Drankverbruik en –verkoop. 

7.1.Verplichte drankafname  

Organisatoren zijn verplicht dranken af te nemen uit de drankvoorraad van 

Jeugdcentrum TSAS. Enkel indien een bepaalde soort drank niet kan geleverd worden 

door de concessiehouder en indien dit gemeld werd via de activiteitenfiche, mag deze 

meegebracht worden door de inrichter. 

Een lijst met alle dranken en hun tarieven is ter beschikking bij de zaalverantwoordelijke. 

7.2. Drankprijzen. 

De drankprijzen worden gebaseerd op de tarieven zoals deze bepaald werden door de 

concessiehouder. 

Het staat de organisator vrij om bij de activiteit zelf de verkoopprijs van de drank te 

bepalen. 

7.3. Systeem afrekening. 

Voor elke activiteit gebeurt een stockopname door de zaalverantwoordelijke. Deze kan 

mits afspraak bijgewoond worden door de inrichter. 

Na elke activiteit wordt opnieuw een stockopname uitgevoerd door de 

zaalverantwoordelijke, waarna het verschil berekend en afzonderlijk gefactureerd wordt. 

De berekening gebeurt per fles en per begonnen vat. 

7.4. Bijkomende bepalingen. 

De organisator verbindt zich tot het naleven van alle wetgeving i.v.m. drankverkoop (o.a. 

wet op zedelijke bescherming minderjarigen) 

De organisator is zelf verantwoordelijk voor alle voorbereidingen i.v.m. de drankverkoop 

of het drankverbruik bij de activiteit (o.a. opvullen frigo’s). 

De gebruiker volgt de aanwijzingen van de zaalverantwoordelijke i.v.m. plaatsing van 

volle en lege bakken op ; indien vastgesteld wordt dat (gedeeltelijk) lege bakken tussen 

de volle geplaatst worden zal hiervoor per bak een schadevergoeding van 50 euro 

aangerekend worden. 

De organisator van vergaderingen en eetfestijnen kan voor de dranken de glazen 

gebruiken die ter beschikking zijn.  

Voor fuiven wordt het verplicht maar gratis gebruik van herbruikbare bekers opgelegd. 

Deze worden aangevraagd bij de reservatie van het Jeugdcentrum TSAS aan de hand van 

het reservatieformulier (zie artikel 3.1). 

7.5. Bepalingen betreffende de herbruikbare bekers.  

-  Reservatie: De jeugddienst bepaalt het aantal bekers, inzamelmateriaal en 

bijbehorende infomateriaal op basis van beschikbaarheid. Per evenement worden 

maximum 2800 bekers ter beschikking gesteld. Wanneer het om een groot evenement 

gaat, kan mits motivatie een bijkomend veelvoud van 350 bekers aangevraagd 

worden. 

-  Levering: De herbruikbare bekers worden ten laatste één werkdag voor de activiteit in 

het Jeugdcentrum gratis geleverd door een sociaal economiebedrijf. Ten laatste één 



werkdag na de activiteit worden de herbruikbare bekers eveneens in het 

Jeugdcentrum door het sociaal economiebedrijf terug opgehaald. 

-  Gebruiksvoorwaarden: 

* De gebruiker zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een 

inzamelsysteem op. 

*  De gebruiker verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan 

derden uit te lenen of te verhuren. 

*  De gebruiker verbindt zich er toe de bekers na gebruik terug in de opbergboxen 

op te bergen waarin ze geleverd werden. De bekers dienen niet te worden afgewassen 

door de gebruiker. 

* De bekers moeten terug worden geleverd in een ordentelijke staat. Indien ze niet 

in een ordentelijke staat (bv. stickers op bekers, vuil die niet afgewassen kan worden, 

…) worden terug gebracht worden deze bekers als beschadigd aangerekend.  

* De gebruiker verbindt er zich toe de kapotte, beschadigde en verloren bekers te 

vergoeden; eveneens de eventuele schade aan opbergboxen, infomateriaal en 

inzamelmateriaal. Het sociaal economiebedrijf controleert en telt de herbruikbare 

bekers. Alle kapotte, beschadigde en verloren bekers worden aan de gebruiker 

aangerekend aan een eenheidstarief van 1 euro per beker. Het sociaal economiebedrijf 

controleert eveneens na elk evenement het eventuele info- en inzamelmateriaal en de 

opbergboxen op schade. Wanneer schade wordt vastgesteld aan dit materiaal, wordt 

dit aan de gebruiker aangerekend aan de vervangingsprijs van het materiaal.  

De schadevergoeding voor verloren en beschadigde bekers, evenals de 

schadevergoeding voor het infomateriaal zal aangerekend worden via de jeugddienst. 

De schadevergoeding voor inzamelmateriaal en/of opbergboxen wordt rechtstreeks 

gefactureerd door het sociaal economiebedrijf aan de gebruiker. 

 

Artikel 8. Specifieke bepalingen bij de organisatie van fuiven. 

8.1. Security. 

- De organisator wordt verplicht om bij de organisatie van een fuif te voorzien in 

minstens 2 personen, die instaan voor de security. Het moet hierbij gaan om 

personeelsleden van een erkende bewakingsfirma of vrijwillige security. 

- De personen die de vrijwillige security-opdracht opnemen moeten hier 

voorafgaandelijk de toestemming voor krijgen van de burgemeester en dienen hiertoe 

een infomoment van de jeugddienst en de politie bijgewoond te hebben. De aanvraag 

gebeurt via de activiteitenfiche. Deze personen dienen de minimumleeftijd van 18 jaar 

te hebben bereikt. 

- De contactgegevens (naam, adres, gsm-nummer) van deze personen of de firma 

worden minstens 2 weken op voorhand doorgegeven aan de jeugddienst of de 

zaalverantwoordelijke. 

- De (vrijwillige) security is aanwezig van bij het begin van de fuif tot na het afsluiten 

van de zaal  

- De vrijwillige security kan geen andere taken of opdrachten in de organisatie 

opnemen. 

- De vrijwillige security trekt de herkenbare kledij aan die ter beschikking gesteld wordt 

door de jeugddienst. 

8.2. Sluitingsuur. 

* Algemeen sluitingsuur 

Rekening houdend met het algemeen politiereglement van de stad Harelbeke, moet 

Jeugdcentrum TSAS de deuren sluiten: 

- om 3u: op vrijdag- en zaterdagavond en op avonden die een wettelijke feestdag 

voorafgaan 

- om 1u: op alle andere avonden (incl. zondagavond) 

* Afwijking op het sluitingsuur. 

° Mits toestemming van de burgemeester kan afgeweken worden van dit principe en kan 

het sluitingsuur uitgesteld worden tot 5u. Hiertoe dienen volgende stappen gezet te 

worden : 



- toestemming vragen op de jeugddienst (min. 2 weken op voorhand) aan de hand van 

het aanvraagformulier nachtvergunning.  

-  op basis van het document van de jeugddienst goedkeuring vragen van de politie 

- betaling van vergunning op het departement financiën 

° Indien de organisator bij aanvang van de fuif niet de nodige bewijsstukken kan 

voorleggen, kan er geen afwijking op het sluitingsuur toegestaan worden. 

* Werkwijze 

Op het sluitingsuur legt de organisator de lichten in de zaal aan, geeft hij opdracht om de 

muziek stil te zetten en wordt onmiddellijk gestart met de opkuis.  Het is verboden om 

daarna nog drankbonnetjes te verkopen.   

Bij overtreding van deze maatregelen wordt de politie gewaarschuwd. 

8.3. Bepalingen i.v.m. drank en alcohol: 

- Organisatoren van fuiven zijn verplicht om alle drank uit te schenken in herbruikbare 

bekers. Het is ten strengste verboden drank uit te schenken in glazen of in 

wegwerpbekers, of drank in flessen te geven aan de fuifbezoekers. 

- Organisator en security dienen erop toe te zien dat er geen drank mee naar buiten 

genomen wordt. 

- Het is verboden om sterke drank of dranken die sterke drank bevatten te schenken op 

fuiven. Alcoholpops worden toegelaten. 

- Organisatoren moeten alle algemene wetgeving i.v.m. het schenken van alcohol strikt 

naleven.  

8.4. Vestiaire. 

- Organisatoren van fuiven in Jeugdcentrum TSAS moeten een vestiaire organiseren tot 

het einde van de fuif en hiervoor de verantwoordelijkheden dienaangaande opnemen. 

- De kostprijs van de vestiaire mag de prijs van een gewone drankconsumptie niet 

overstijgen. 

8.5. Diverse bepalingen. 

- Bij het gebruik van de rolsteiger en andere toestellen die deel uitmaken van de 

uitrusting van het Jeugdcentrum dienen alle veiligheidsinstructies nageleefd te 

worden.  

- Het gebruik van confetti, isomobolletjes e.d. is verboden in het Jeugdcentrum. Indien 

deze maatregel niet nageleefd wordt, zal hiervoor een schadevergoeding van 250 euro 

aangerekend worden. 

- Bij het einde van de fuif dient de DJ onmiddellijk zijn materiaal weg te halen. 

- Indien 2 uur na het einde van de fuif de opkuis niet volledig beëindigd is, zal hiervoor 

een vergoeding van 50 euro per begonnen uur aangerekend worden.  

8.6. Bepalingen betreffende de bezoekers . 

- Op ieder ogenblik dient een bezoeker een toegangsbewijs (kaart of stempel) te 

kunnen voorleggen aan de organisatoren of hun gemachtigde. Wie hier niet over 

beschikt, zal niet worden toegelaten tot de fuif of dient deze te verlaten. 

- De inrichters hebben het recht om : 

* bezoekers te verzoeken om hun leeftijd te bewijzen en zodoende te kunnen 

nagaan of aan betrokkene alcoholische dranken mogen geserveerd worden. 

* bezoekers te vragen aan de ingang een controle op wapens of gevaarlijke 

voorwerpen te ondergaan; personen die deze controle niet wensen te ondergaan 

worden de toegang tot het Jeugdcentrum ontzegd. 

- Het is verboden om bij fuiven de zalen van het Jeugdcentrum te betreden met jassen 

of grote tassen (rugzakken e.d.). Deze kunnen in de vestiaire achtergelaten worden. 

- Bezoekers die in het bezit bevonden zijn van gevaarlijke voorwerpen, wapens, drugs… 

zullen de toegang tot het Jeugdcentrum ontzegd worden of gevraagd worden het 

gebouw te verlaten. 

- Bij iedere vaststelling van een overtreding of misdrijf zullen de politiediensten hiervan 

op de hoogte gebracht worden. 

 

Artikel 9. Schade  

Door het gebruik van het Jeugdcentrum engageert de organisator zich tot het vergoeden 

van alle schade die voortvloeit uit de activiteit. Ook indien de schade toegebracht werd 



door een derde zal de organisator hiervoor aangesproken worden. De herstelling kan 

zowel door een externe firma verricht worden als door de stad Harelbeke. De stad 

Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen personeelskosten in 

rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel van een factuur. 

 

Artikel 10. Sancties 

Indien de bepalingen van onderhavig reglement niet nageleefd worden, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad en/of de Raad van Bestuur 

van de Stedelijke Jeugdinfrastructuur, het verder gebruik van het Jeugdcentrum 

ontzeggen aan een organisator/organisatie. 

 

Artikel 11. Naleven regelgeving 

De organisatie is ertoe gehouden alle toepasselijke wet- en regelgeving, ook i.v.m. 

veiligheid na te leven.  

 

Artikel 12. Toepasselijkheid 

- Voor de organisatoren 

Door indienen van een gebruiksaanvraag voor het geheel of deel van Jeugdcentrum TSAS 

en de organisatie van een activiteit, aanvaarden de organisatoren alle bepalingen van het 

gebruikersreglement en de afsprakenfiche en de politieverordeningen van de stad 

Harelbeke en engageren zij zich om deze na te leven. 

 

- Voor de bezoekers 

Het betreden van het terrein of de gebouwen van Jeugdcentrum TSAS veronderstelt dat 

akkoord gegaan wordt met de bepalingen van het gebruikersreglement, dat 

geconsulteerd kan worden aan de ingang van het Jeugdcentrum en alle toepasselijke 

reglementering die geconsulteerd kan worden op de jeugddienst.” 

 

 

 

34. Tarieven en gebruiksvoorwaarden repetitieruimtes Jeugdcentrum TSAS. 

 

1. Het gebruik van twee repetitieruimtes voor muziekbands en artiesten, gelegen naast 

Jeugdcentrum TSAS in de Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke gebeurt tegen 

navermelde voorwaarden.  De uitbating en het beheer gebeurt in naam van het 

Stadsbestuur Harelbeke door de stedelijke jeugddienst. 

 

2. Gebruikscategorieën en tarieven. 

 

CAT. OMSCHRIJVING TARIEVEN 

Cat. 1  

Jonge Harelbeekse artiesten & bands 

solo-artiesten gedomicilieerd in 

Harelbeke en jonger dan 26 jaar 

bands met min. 1 lid gedomicilieerd 

in Harelbeke en met een gemiddelde 

leeftijd van max. 26 jaar 

5 euro per repetitieblok van 3u 

7,50 euro per repetitieblok van 8u 

0,50 euro per bijkomend uur 

 

 

 

Cat. 2 

 

 

 

Harelbeekse artiesten & bands niet 

behorend tot cat. 1 

solo-artiesten gedomicilieerd in 

Harelbeke 

bands met min. 1 lid gedomicilieerd 

in Harelbeke 

7,50 euro per repetitieblok van 3u 

12,50 euro per repetitieblok van 8u 

0,50 euro per bijkomend uur 

 

 

Cat. 3 

niet-Harelbeekse jonge artiesten en 

bands 

niet-Harelbeekse solo-artiesten 

jonger dan 26 jaar 

 

15 euro per repetitieblok van 3u 

30 euro per repetitieblok van 8u 

2 euro per bijkomend uur 



niet-Harelbeekse bands met een 

gemiddelde leeftijd van max. 26 jaar 

 

3. Modaliteiten i.v.m. aanvraag en gebruik. 

 

Gebruik van en toegang tot de repetitieruimtes is enkel mogelijk na voorafgaande 

toelating van de stedelijke jeugddienst. 

De repetitieruimtes worden verhuurd per blok van min. 3u – per aansluitend en 

bijkomend uur moet voormelde extra vergoeding betaald worden. Uitzonderlijk kunnen 

de repetitieruimtes ook voor een volledige dag (blok van 8u) gehuurd worden. 

Voor beperkte toegang (max. 30 min) tot de repetitieruimtes (bvb. voor ophalen of 

terugbrengen instrumenten) moet geen vergoeding betaald worden. 

Er kan dagelijks gerepeteerd worden van 7u ’s morgens tot 23u ’s avonds, zowel op 

weekdagen als tijdens het weekend of op feestdagen. 

De betaling van hiervoor bepaalde huurprijzen wordt maandelijks gefactureerd door de 

jeugddienst.  Ze dienen te worden betaald via overschrijving binnen de 30 dagen na de 

factuurdatum. Indien de betaaltermijn van een factuur met 3 maand is overschreden, 

wordt het gebruik van de repetitieruimte van rechtswege stopgezet.  

Per repetitieruimte zijn er 3 vaste, afsluitbare opbergplaatsen voor het materiaal 

voorzien. Voor het gebruik van deze opbergplaatsen wordt geen extra vergoeding 

aangerekend. 

Reservaties kunnen tot max. 1 jaar op voorhand vastgelegd worden – dit gebeurt zoveel 

mogelijk met vaste repetitiemomenten. Tot 3 maanden vooraf krijgen jonge Harelbeekse 

artiesten & bands (cat. 1) voorrang op de andere gebruikers zowel voor de reservatie als 

voor het gebruik van de opbergplaatsen.  Annuleringen van reservaties worden 

onmiddellijk en op voorhand doorgegeven aan de jeugddienst. 

 

Het gebruik van de repetitieruimtes kan pas starten na het invullen van een infofiche en 

het ondertekenen van een verklaring m.b.t. het gebruik van de repetitieruimte waarin de 

gebruiksvoorwaarden expliciet worden aanvaard. 

De gebruiker ontvangt één of twee badges waarmee men op de gereserveerde 

tijdstippen toegang krijgt tot de repetitieruimtes. Het verlies van een badge moet 

onmiddellijk gemeld worden aan de jeugddienst. Per verloren badge zal een vergoeding 

van 25 euro aangerekend worden. De gebruikers zijn en blijven – ook bij verlies - 

volledig verantwoordelijk voor het gebruik en misbruik van de badges. 

 

Indien kan aangetoond worden dat gebruikers moedwillig schade berokkenen en/of de 

huidige voorwaarden niet respecteren, dan kan hen de toegang tot de repetitieruimtes 

ontzegd worden. De eventuele schade of nog ten voordele van de stad openstaande 

bedragen worden gefactureerd. Dergelijke beslissing zal genomen worden door het 

College van Burgemeester en Schepenen na advies van de stedelijke jeugdraad of haar 

gedelegeerd orgaan. 

De gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de repetitieruimtes beëindigen door dit 

schriftelijk kenbaar te maken aan de jeugddienst. Alle badges en sleutels dienen terug bij 

de jeugddienst binnengebracht te worden. Indien dit niet gebeurt ten laatste 3 maanden 

na het beëindigen van het gebruik van de repetitieruimtes, worden de sleutels en badges 

gefactureerd aan de gebruiker. 

 

 

 

35. Tarieven en gebruikersreglement 't Fabriekske. 

 

1. ’t Fabriekske wordt ter beschikking gesteld van verenigingen en organisaties uit 

Harelbeke en daarbuiten. Het gebruik door commerciële organisaties en privé-

personen wordt niet toegestaan. 

 



2. De gebruiksaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde formulier en 

wordt gericht aan de Jeugddienst, Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke. 

 

3. Volgende tarieven worden gehanteerd: 

 - erkende jeugdverenigingen en jeugdsportclubs: 1,85 euro/u 

 - Harelbeekse verenigingen en organisaties: 3,75 euro/u 

 - niet-Harelbeekse verenigingen en organisaties: 10 euro/u 

  De facturatie hiervan gebeurt maandelijks. 

 - skaten : 1 euro/beurt (verzekering incl.) 

 

4. Stedelijke diensten en adviesorganen kunnen gratis gebruik maken van ’t Fabriekske. 

Harelbeekse onderwijsinstellingen kunnen één keer per jaar gratis over ’t Fabriekske 

beschikken naar aanleiding van hun sportdag. Andere afwijkingen omtrent het gebruik 

en het bepalen van de tarieven gebeuren na het advies van de Raad van Bestuur van 

de Stedelijke Jeugdinfrastructuur of bij hoogdringendheid door de stuurgroep van de 

Jeugdraad. Het stadsbestuur staat in voor de eigenlijke beslissing hieromtrent. 

 

5. Rond het afhalen en terugbrengen van de sleutel wordt best rechtstreeks contact 

opgenomen met de jeugddienst. 

 

6. Na elk gebruik worden de gebruikte lokalen volledig opgeruimd en uitgeveegd door de 

gebruiker. Indien dit niet gebeurt kan hiervoor een schadevergoeding aangerekend 

worden. 

 

 

 

36. Speelpleinwerking, Grabbelpaswerking, Kleuterfestival 

 

1. Speelpleinwerking 

 

Deelnameprijzen 

 

 Volledige dag Halve dag 

Prijs per kind 5 euro 2,50 euro 

 

In voormelde prijzen zijn de opvang en de bijzondere activiteiten zoals film-, theater- en 

zwemactiviteiten inbegrepen. Voor uitstappen wordt de prijs bepaald aan de hand van  

de prijs die de stad betaalt voor de uitstap per kind.  

 

Betaling van de deelnameprijzen en vergoedingen 

De deelnameprijzen dienen vooraf te worden voldaan door aankoop van speelbonnen op 

de jeugddienst. De kostprijs voor uitstappen worden cash betaald op de 

speelpleinwerking zelf.  

 

 

2. Grabbelpas 

 

De prijs van deelname aan een Grabbelpasactiviteit is gelijk aan deze zoals vastgesteld 

door het overlegorgaan in het kader van de regionale grabbelpas. 

De deelnameprijs dient betaald te worden bij inschrijving. 

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit wordt de deelnameprijs enkel 

terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en indien de Jeugddienst vóór de 

activiteit op de hoogte werd gebracht.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

 

 



3. Kleuterfestival 

 

De prijs van deelname aan het kleuterfestival is gelijk aan 5 euro per kind per deelname.  

De deelnameprijs dient betaald te worden bij inschrijving. 

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit wordt de deelnameprijs enkel 

terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en indien de Jeugddienst vóór de 

activiteit op de hoogte werd gebracht.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

 

 

 

37. Gebruik stedelijke sportaccommodaties en accommodaties die jegens 

derden worden afgehuurd. 

 

De tarieven voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties en de 

accommodaties die jegens derden afgehuurd worden door de stad worden vastgesteld als 

volgt. 

 

SPORTHALLEN 

(sporthal De Dageraad en sporthal De Vlasschaard). 

 

- Grote zaal (tarief per uur) 

 
 Harelbeekse 

jeugdsport-
verenigingen 
en 
Harelbeekse 
anders-validen 
sport-
verenigingen 

Harelbeekse 
jeugd-
verenigingen, 
validenclubs, 
en 
benefietacties 

Harelbeekse 
competitie  
en niet-
Harelbeekse 
anders-
validenclubs 
en 
benefietacties 

Harelbeekse  
recreatie 
en niet- 
Harelbeekse 
jeugd- 
sportclubs 
 

(Semi-) 
commerciële 
Harelbeekse 
sport-
verenigingen 

Gebruikers 
van buiten 
Harelbeke 
 

Niet-
Harelbeekse 
(semi-) 
commerciële 
sport-
verenigingen 

1/3 
zaal 

0 euro 1,25 euro 2,50 euro 6,50 euro 13 euro 10 euro 20 euro 

2/3 
zaal 

0 euro 1,85 euro 3,75 euro 7,50 euro 25 euro 12,50 euro 37,50 euro 

3/3 
zaal 

0 euro 2,50 euro 5 euro 10 euro 40 euro 15 euro 60 euro 

 

De gebruiker heeft recht op het gebruik van 1 kleedkamer. 

Indien men meerdere kleedkamers wenst te gebruiken dient men 10 euro extra per 

kleedkamer bij te betalen. (voor Harelbeekse jeugdverenigingen en benefietacties wordt 

het bedrag verminderd tot 3,75 euro ).  

Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

 

Schoolse sport (turn- en sportlessen overdag en naschoolse activiteiten): 

   Harelbeke   niet-Harelbeke 

1/3 zaal  2,50 euro  5 euro 

2/3 zaal  3,75 euro  7,50 euro 

3/3 zaal  5 euro   10 euro 

De huurder van de zaal heeft recht op 1 kleedkamer. Indien men meerdere kleedkamers 

wenst te gebruiken dient men 10 euro extra per kleedkamer bij te betalen. 

 

- Turnzaaltje en judozaal: 

* Harelbeekse gebruikers : 3,20 euro/uur.  

* Niet-Harelbeekse gebruikers : 4,50 euro/uur. 

* Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

* Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 10 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 15 euro/uur. 

* Harelbeekse benefietacties: 1,25 euro/uur. 



* Niet-Harelbeekse benefietacties: 2,50 euro/uur. 

De gebruiker heeft recht op het gebruik van 1 kleedkamer. 

Indien men meerdere kleedkamers wenst te gebruiken dient men 10 euro extra per 

kleedkamer bij te betalen. (voor Harelbeekse jeugdverenigingen en benefietacties wordt 

het bedrag verminderd tot 3,75 euro).  

Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

 

- Kleedkamers (idem onderbouw):  

* 1,25 euro per douchebeurt. 

* 10 euro per groep per douchebeurt. 

 

* 3,75 euro voor Harelbeekse jeugdverenigingen en benefietacties. 

* gratis voor Harelbeekse jeugdsportclubs. 

 

GEMEENTESCHOLEN 

* Met douchegelegenheid: 6,50 euro/uur. 

* Zonder douchegelegenheid: 3,75 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse gebruikers: met douche 10 euro/uur. 

* Jeugdverenigingen: met douche 2,50 euro. 

zonder douche 1,85 euro. 

* Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

* Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 13 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 20 euro/uur. 

* Harelbeekse benefietacties: 1,85 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse benefietacties: 2,50 euro/uur. 

 

VOETBALVELDEN. 

* Harelbeekse jeugdsportverenigingen: gratis. 

* Harelbeekse jeugdverenigingen, mindervaliden, scholen en benefietacties: 8,70 euro 

per wedstrijd. 

* Liefhebbersclubs Harelbeke en niet-Harelbeekse mindervaliden, scholen en 

benefietacties: 20 euro per wedstrijd. 

* Niet-Harelbeke: 45 euro per wedstrijd. 

 

Gratis gebruik van de grassportterreinen Mol 8 – 9 – 10 en zonder recht op een 

kleedkamer. 

 

OPENLUCHTACCOMMODATIES. 

* Conditiezone sportcentrum de Mol: gratis. 

* Visvijver Bavikhove: gratis gebruik voor de leden van de Bavikhoofse vissersclub. 

* Pétanquevelden: gratis. 

* Fietscrosspiste: gratis. 

* Staande wip sportcentrum de Mol : gratis gebruik voor leden van de boogschuttersclub 

of anderen, onder begeleiding van de boogschuttersclub. 

* Speelpleinen: gratis. 

* Finse looppiste: gratis. 

 

MINIGOLF. 

Volwassenen: 1,50 euro/beurt 

Kinderen tot 12 jaar: 1 euro/beurt 

 

KLEEDKAMERS ONDERBOUW. 

* In principe is de huurprijs voor het gebruik inbegrepen in het tarief voor het gebruik 

van een voetbalveld door de liefhebbersvoetbalclubs. 

* Voor andere gebruikers (cyclo-cross, atletiek, … , ....) dient 10 euro  betaald te  

worden per groep, per kleedkamer en per activiteit (avond, …) onder voorbehoud van 

het hierna bepaalde. 



* Voor het gebruik door jeugdverenigingen en voor benefietacties dient 3,75 euro per 

kleedkamer betaald.  

De kleedkamer dient na gebruik door de gebruikers opgekuist te worden. Bij het 

gebruik dient er tevens controle te geschieden door een begeleider of trainer van de 

betrokken jeugdploeg. 

* Gratis voor Harelbeekse jeugdsportclubs maar men dient de kleedkamers en 

aanhorigheden (toiletten) op te kuisen. 

 

VERGADERZAAL ‘t FABRIEKSKE. 

Het volledige vergaderlokaal met inbegrip van verwarming, verlichting en opkuis : 

sportclubs: 7,50 euro avond/dag 

andere: 10 euro avond/dag 

Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

 

- Mits advies van de beheerraad van de sportraad kan het college afwijkingen 

vaststellen op de regels inzake tariefbepaling tenzij er ter zake decretale beperkingen 

zouden zijn. 

- De sportraad bepaalt wie als jeugdsportclub wordt erkend. 

- Het gebruik is tevens gratis voor de vergaderingen en activiteiten van de sportraad en 

hun diverse organen die werkzaam zijn op het gebied van de sport. 

- Vrijstelling van het gebruikstarief wordt verleend voor het gebruik van de 

infrastructuur voor éénmalige activiteiten door stadsdiensten - instellingen alsmede 

ten behoeve van de stedelijke vieringen.  

- Er wordt vrijstelling van betaling van het huurgeld verleend aan de Harelbeekse 

scholen, t.g.v. hun éénmalige, jaarlijkse schoolsportdag (strikte interpretatie van de 

schoolsportdag). 

- Het vooromschreven gebruik geschiedt tegen volgende voorwaarden:  

 

"I. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET IN HUUR NEMEN VAN DE 

GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN DE DAGERAAD, DE VLASSCHAARD, […] 

 

Dit reglement is van toepassing op het in gebruik nemen van de stedelijke sporthallen, 

en alle zalen die in gebruik genomen worden door de stad en door haar worden ter 

beschikking gesteld. 

 

Voorwaarden: 

De sporthal of gedeelten ervan worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden 

door het stadsbestuur goedgekeurd, na advies van de beheerraad van de sportraad. 

 

Voor zowel de occasionele als voor de regelmatige gebruikers geschiedt een maandelijkse 

facturering. De afrekening dient contant of per overschrijving te worden betaald. 

 

Aan éénmalige gebruikers kan een onmiddellijke betaling gevraagd worden. Bij een 

tweede rappel of herhaling zal 25 euro administratieve kosten aangerekend worden. Bij 

elke herhaling wordt daarna nog eens 25 euro toegevoegd. Betalingen in schijven worden 

toegestaan mits de uitdrukkelijke instemming van het dagelijks bestuur.  

 

Alle aanvragen tot verhuringen dienen gericht te worden aan de stedelijke sportdienst 

m.a.w. t.o.v. de bediende of sportfunctionaris, verantwoordelijke voor de reservaties, die 

te bereiken zijn tijdens de kantooruren in de sporthal De Dageraad. 

 

Bij het toekennen van de verhuringen zal prioriteit worden toegekend in de volgende 

rangorde: 

1° Aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad of een sportdienstactiviteit 

2° Club of vereniging met zetel in de gemeente Harelbeke 

3° Competitiegebonden zijn 



4° Aantal activiteitsjaren (per deelgroep, d.w.z. dat nieuwe jeugdafdelingen van een club 

niet de prioriteit krijgen van de hoofdafdeling) 

5° Aantal effectief actieve beoefenaars.(inwoners van Harelbeke hebben voorrang op niet 

inwoners bij gelijktijdige aanvraag). 

 

Het bestuur of zijn aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of 

diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal, enz... De 

gebruikers dienen zelf de nodige schikkingen te treffen om verlies of diefstal te 

vermijden.  Eventueel kan men gebruik maken van pandkastjes waar die voorhanden 

zijn.  In geen geval kan men eisen dat de zaalverantwoordelijke waardevolle voorwerpen 

bijhoudt.  Elke diefstal of verlies dient gemeld te worden aan de sportdienst.  De 

sportdienst bewaart gedurende een maand de gevonden kledij of voorwerpen.  Na een 

maand wordt de kledij afgevoerd.  Waardevolle voorwerpen worden overgemaakt aan de 

politiediensten.  Elke diefstal dient door het slachtoffer/de gebruiker zelf gemeld te 

worden bij de politiediensten. 

 

Alle reservaties kunnen door de zaalgebruikers opgezegd worden tot 3 kalenderdagen 

vóór het aanvangsuur van de geplande activiteit. Reservaties welke verbroken worden na 

deze gestelde tijdslimiet zullen toch berekend worden aan de gangbare tarieven. Het 

Dagelijks Bureau van de sportraad in samenwerking met de sportdienst is gemachtigd 

"uitzonderingsgevallen" te behandelen. (bv. ziekte, ongeval, .....). Opmerkingen m.b.t. 

de verrekening van de huurprijzen dienen gemeld te worden binnen de 8 dagen na 

facturering, door de clubs of gebruikers, op straffe van onontvankelijkheid.  Indien het 

gaat om een jeugdsportclub of andere organisatie, die gratis de zaal gebruikt, en men 

zorgt niet voor het verwittigen bij het niet gebruik van de accommodatie, zal het 

gehuurde zaalgedeelte aan het hoogste Harelbeekse tarief aangerekend worden als kost 

ter compensatie van de gemaakte energiekosten. 

 

De huurders mogen géén andere bestemming geven aan de zaal dan deze waarvoor deze 

is afgehuurd.  Het gebruik van de accommodatie, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk voor 

een andere bestemming dan aangevraagd, of het onvoldoende gedetailleerd aanvragen 

waarvoor de accommodatie zal gebruikt worden, kan ertoe leiden dat de club bij een 

overtreding bestraft wordt met een retributie van 100 euro.  Het schepencollege zal op 

advies van de raad van beheer van de sportraad hierover beslissen.  Het doorverhuren 

aan derden blijft ten allen tijde verboden.  Ook hier zal een retributie van 100 euro 

toegepast worden indien dit vastgesteld wordt.  Bij niet-betaling van de retributie zal 

deze ingehouden worden op de jaarlijkse subsidie, of zullen indien nodig gerechtelijke 

stappen gezet worden tot vordering van de verschuldigde retributie. 

 

Alle inbreuken op dit reglement van inwendige orde kunnen leiden tot het ontzeggen van 

de zaal voor één of meerdere speelbeurten of perioden en tot definitieve opzegging van 

alle accommodaties. Het Dagelijks Bureau en de beheerraad van de sportraad zijn 

hiertoe gemachtigd. 

 

Tekortkomingen, schade of storingen moeten onmiddellijk bij de vaststelling ervan 

gemeld worden aan de van dienst zijnde verantwoordelijke. 

 

Verhuring van de sporthal of gedeelten houdt tevens het gebruik in van kleedkamer(s) 

en stortbadruimte(s). Deze zullen aangewezen worden op het inlichtingsbord welke zich 

in de inkomhal bevindt.  De club kan geen vaste kleedkamer eisen.  De deuren van de 

kleedkamers blijven open staan.  De clubs zijn verantwoordelijk voor hun waardevolle 

materialen. 

 

Elke vereniging-huurder zal een verantwoordelijke persoon aanduiden (de secretaris van 

de club), die aanvaardt borg te staan voor de naleving van de reglementering. Hierdoor 

verbindt deze persoon er zich toe om namens de in huur nemende vereniging op te 

treden tegenover het bestuur, hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 



 

Het aanwezige sportmateriaal mag door de huurders gebruikt worden, echter alleen voor 

het doel waarvoor het bestemd is. Het opstellen en wegbergen geschiedt volgens de 

regels van de kunst en gebeurt binnen de tijdspanne waarvoor de zaal werd gehuurd, 

behoudens bijzondere toelating. Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende 

sporttak mag opgesteld worden. Alle afwijkingen hierop zullen door de 

sportfunctionarissen of (zaal)verantwoordelijke beslist worden. Behoudens uitdrukkelijke 

toestemming vanwege het bestuur, mag het persoonlijk sportmateriaal, na afloop van de 

activiteit, niet in de sporthal achtergelaten worden. De clubs zullen er op toezien dat alle 

materialen steeds op de daarvoor voorziene ruimte geplaatst worden. 

 

Publiciteitspanelen en materiaal mag slechts in de zaal gebracht worden mits naleving 

van het reglement ter zake. 

 

Sportbeoefenaars die hun beurt afwachten zullen hiervoor de neutrale zone gebruiken of 

zo de vereniging die actief is dat wenst, dient de volgende gebruiker buiten de sportzaal 

te wachten om de huidige gebruikers niet te storen. De verantwoordelijke van de club zal 

er zorg voor dragen dat zij zich sportief gedragen en de aan gang zijnde sportactiviteiten 

niet verstoren. 

 

Alle in gebruik gegeven toestellen zullen in onberispelijke staat terugbezorgd worden. De 

gebruikte kleedkamers en stortbaden zullen eveneens op een hygiënische verantwoorde 

manier gebruikt worden. Is dit niet het geval dan kan door de verantwoordelijke van 

dienst een rapport gemaakt worden, met het oog op een eventuele sanctie.  Bij het 

gebruik van de accommodaties zal het achter gelaten afval overeenkomstig de regels van 

het gescheiden afval in de daarvoor voorziene afvalbakken gedumpt worden.  De 

kleedkamers mogen tot maximaal 30 minuten na het einde van de training gebruikt 

worden, behoudens goedgekeurde afwijkingen met een duidelijke motivatie aangevraagd 

bij de sportdienst. 

 

Bij sportactiviteiten of sportorganisaties met speciaal en occasioneel karakter zoals 

tornooien, bekerwedstrijden, finalewedstrijden, enz.... kan het College van Burgemeester 

en Schepenen een forfaitair huurgeld vaststellen aanvullend aan de gangbare 

tarievenregeling, of vrijstelling verlenen van huurgeld.  Hierbij zal telkens advies gegeven 

worden door de sportraad, of - tenzij bij hoogdringendheid - door het Dagelijks Bureau 

van de sportraad.  Bij dergelijke grotere manifestaties zal een geldelijke waarborg van 

500 euro voor de aanvang van de organisatie bezorgd worden aan de sportdienst.  Na 

afloop van het gebeuren kan de waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden worden op 

basis van een door het schepencollege goedgekeurde berekening van de schade.  De 

sportdienst en/of sportraad kan een waarborgsom eisen bij regelmatige gebruikers 

wanneer de huurder bij vorige gelegenheden schade heeft veroorzaakt of blijken van 

gebrek aan zorgzaamheid heeft vertoond. 

 

De gebruikers moeten zich ten alle tijde richten naar de bevelen en opmerkingen van de 

sportfunctionaris of andere aangestelden.  

Bij onaanvaardbaar gedrag zal niet geaarzeld worden om desnoods de politiediensten op 

te roepen.  Bij herhaald niet-aanvaardbaar gedrag kan de gebruiker de toegang tot de 

accommodatie ontzegd worden. 

 

Alle sporten moeten beoefend worden volgens de regels eigen aan de beoefende 

sporttak. Onsportief optreden en grove inbreuken op de sportreglementering kunnen 

aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit de zaal.  De verlichting en 

verwarming van de sportgedeelten wordt ingesteld door de sportdienst, overeenkomstig 

de regelgeving ter zake van de sportbonden en sporttakken.  De sportdienst meet 

regelmatig de luxwaarden en temperaturen in de zalen. 

 



De clubs moeten zich schikken naar de verdeling van de ter beschikking gestelde uren.  

De sportdienst kan daarbij op basis van energiebesparing en/of functioneel gebruik van 

de zaal, beslissen om bijvoorbeeld de gebruiker wat vroeger of later te laten aantreden.  

De gebruikers, zeker wanneer de huur van de accommodatie gratis is, moeten zich billijk 

en realistisch opstellen m.b.t. de aangevraagde uren.  Het zomaar aanvragen, omdat de 

accommodatie toch gratis is, is onverantwoord en zal niet toegestaan worden. 

 

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor sportieve ongevallen bij het 

gebruik van de sporthal, ten ware uitdrukkelijk zou aangetoond worden dat het ongeval 

te wijten is aan slecht onderhoud of een defect aan de installatie.  De clubs die gebruik 

maken van de stedelijke accommodaties worden geacht een verzekering BA en 

ongevallen af te sluiten. 

 

Door het Dagelijks Bureau of de beheerraad van de sportraad wordt ieder jaar een 

sluitingsperiode (half juli tot half augustus) gepland. Tevens is de sporthal gesloten op de 

wettelijke feestdagen. Slechts na schriftelijk aanvraag, tenminste 2 maand op voorhand 

kan de beheerraad van de sportraad in overleg met de sportdienst, beslissen om de 

sporthal op sluitingsdagen geheel of gedeeltelijk open te stellen, tegen de normale 

tarieven. De gebruikers kunnen wel de opdracht krijgen zelf in te staan voor de opkuis en 

eventueel ook voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie.  

 

De sporthal De Dageraad kan NIET verhuurd worden voor niet-sportieve activiteiten.  

 

II. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE  

VOETBALVELDEN. 

 

De stedelijke voetbalvelden worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden door 

het stadsbestuur goedgekeurd, na advies van de Beheerraad van de sportraad. 

 

De voetbalclubs aangesloten bij de KBVB (Sporting West, OG Stasegem en Hulste 

Sportief en Sporting West Ladies Harelbeke) mogen de hun ter beschikking gestelde 

terreinen gebruiken, mits zich te schikken naar de van toepassing zijnde 

concessiecontracten tussen deze clubs en het stadsbestuur. 

 

Liefhebbersvoetbalclubs en gelegenheidsvoetbalploegen kunnen voetbalvelden gebruiken, 

mits een voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijk aanvraag gebeurt t.o.v. de 

sportdienstverantwoordelijke. Het huurgeld voor het spelen van een wedstrijd wordt 

vastgelegd door de gemeenteraad, na advies van de sportraad.  Het tarief is te lezen in 

het retributiereglement. 

 

De huurprijs is bepaald per wedstrijd van 2 x 35 of 2 x 45 minuten. Indien een 

voetbalveld voor een langere periode afgehuurd wordt (bv. een tornooi) is het College 

van Burgemeester en Schepenen gemachtigd, na voorstel van de sportraad of bij 

hoogdringendheid door het Dagelijks Bureau, een forfaitaire prijs vast te leggen of 

vrijstelling te verlenen.  

De verrekening geschiedt in verhouding tot de speelduur van 2 x 45 minuten (per veld).  

Voor zowel de occasionele als voor de regelmatige gebruikers geschiedt een maandelijkse 

facturering. De afrekening dient contant of per overschrijving te worden betaald. 

Desgevallend kan aan bepaalde éénmalige gebruikers een onmiddellijke betaling 

gevraagd worden. Bij een tweede rappel of herhaling zal 25 euro administratieve kosten 

gerekend worden. Bij elke herhaling wordt nog eens 25 euro toegevoegd. Betalingen in 

schijven worden toegestaan mits de uitdrukkelijke instemming van het dagelijks bestuur.  

Indien een jeugdsportclub of een andere organisatie, die gratis de sportvelden mogen 

gebruiken, niet tijdig zorgt voor het verwittigen bij het niet-gebruik van de 

accommodatie (annulering dus), zal de betreffende accommodatie aan het hoogste 

Harelbeekse tarief aangerekend worden als kost ter compensatie van de gemaakte 



energiekosten.  Indien een gebruiker/club die een veld huurt niet tijdig annuleert, zal het 

huurbedrag niet terugbetaald worden. 

 

Wanneer de voetbalwedstrijden voor de eerste ploegen van de provinciale afdeling in de 

provincie West Vlaanderen afgelast worden door de KBVB, dan wordt ook aan alle 

jeugdploegen (eventueel ook nationale) en liefhebbersvoetbalploegen niet toegelaten dat 

er wedstrijden gespeeld worden of dat er getraind wordt. 

 

Indien de sportdienst zou oordelen dat gevolg aan uitzonderlijke omstandigheden 

bespeling van een terrein ertoe zou leiden dat het terrein onherroepelijk beschadigd 

wordt en verder spelen zou verhinderen, kan de sportdienst het terrein onbespeelbaar 

verklaren zowel voor trainingen als wedstrijden.  De sportdienst laat in dergelijke 

situaties wel toe dat er mag gespeeld worden op de velden Mol 4 – 8 – 9 – 10, of de 

omliggende groene zones, het veldje Hulste 3 en de oefenveldjes van OG Stasegem.   

In geen geval en door geen enkele ploeg (ook de eerste ploegen niet) mogen de 

competitiespeelvelden betreden worden in hoger genoemde situatie.  Bij vaststelling van 

overtreding zal een raming gemaakt worden van het werk dat er dient te gebeuren voor 

herstel of renovatie van het speelveld, en zal, na advies van de sportraad, en bij 

beslissing van het schepencollege het verschuldigde bedrag aangerekend worden. 

 

De liefhebbersvoetbalclubs en de ploegen aangesloten bij de voetbalbond, die een 

regelmatige kompetitie spelen zullen in de maand juli of augustus hun kalender aan de 

sportdienst voorleggen. De sportdienst bepaalt waar en wanneer de clubs spelen, in 

functie van de bezetting en de maximale bespeelbaarheid per veld. Daarbij zal ook 

rekening gehouden worden met de nood aan personeelsbezetting en het energieverbruik.  

Zo zal steeds geprobeerd worden om de ploegen zo vroeg mogelijk te laten spelen, dit 

om het gebruik van verlichting te vermijden.  De sportdienst streeft hierbij naar een 

evenwichtige verdeling, in overleg met de ploegen. Ploegen die te laat hun speelkalender 

indienen zullen er dan ook rekening mee moeten houden dat zij misschien minder goede 

speeluren toegewezen krijgen.  De ploegen moeten een jaarspeelkalender indienen, en 

hun wedstrijden niet wekelijks aanvragen.  Ploegen die hun jaarspeelkalender niet 

indienen lopen het risico bestraft te worden via het subsidiereglement. 

 

De sportdienst stelt jaarlijks in juli of augustus het speelrooster per ploeg ter 

beschikking. De ploegen dienen na te gaan of dit rooster wat de data en de tegenstrever 

betreft overeenkomt met hun competitiekalender. Fouten dienen onmiddellijk gemeld te 

worden. 

 

Alle uitgestelde wedstrijden dienen binnen de 2 dagen gemeld te worden aan de 

sportdienstverantwoordelijke. De te her spelen wedstrijden dienen eveneens 

aangevraagd te worden door de club.  De club mag niet zelf een veld reserveren of 

doorgeven aan zijn voetbalorganisatie, voor dit overlegd werd met de sportdienst.   

 

De ploeg die dit toch doet, zal bij een dubbele reservatie geen prioriteit krijgen, en zal 

een administratieve sanctie krijgen van de prijs van een wedstrijd van een Harelbeekse 

liefhebbersvoetbalclub.  Deze regeling geldt voor alle voetbalclubs, ook de eerste 

ploegen. 

 

Alle reservaties kunnen door de gebruikers opgezegd worden tot 4 kalenderdagen voor 

het aanvangsuur van de activiteit. Reservaties welke verbroken worden na deze 

tijdslimiet zullen toch verrekend worden aan de prijs van een wedstrijd van een 

Harelbeekse liefhebbersvoetbalclub.  Deze regeling geldt voor alle voetbalclubs, ook de 

eerste ploegen.  De beheerraad van de sportraad is gemachtigd uitzonderingsgevallen te 

behandelen.  

 

De liefhebbersvoetbalclubs mogen vriendenwedstrijden spelen voor zover de bezetting 

van de velden dit toelaat.  De liefhebbersvoetbalploegen mogen pas vriendenwedstrijden 



spelen na 15 augustus.  De ploegen aangesloten bij de voetbalbond mogen maximum 

een week vroeger hun eerste vriendenwedstrijden thuis spelen (met uitzondering van de 

eerste ploegen).  De trainingen van de jeugdploegen mogen niet aanvangen op de 

speelvelden voor 1 augustus.  Er mogen wel vroeger trainingen georganiseerd worden op 

de veldjes Mol 4 – 8 – 9 – 10, of de omliggende groene zones, het veldje Hulste 3, en de 

oefenveldjes van OG Stasegem, maar nooit voor 25 juli.  De sportdienst kan elk jaar 

i.f.v. het laten rusten van de velden, beslissen om één of meerdere velden niet te laten 

betreden voor een zekere periode.  Dit kan op elk moment van het seizoen gebeuren, 

indien dit nodig zou blijken voor het bewaren van het grasbestand, of het verhinderen 

van beschadiging aan het speelveld. 

 

Het bestuur of zijn aangestelde kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of 

diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal, enz..... 

De gebruikers dienen zelf de nodige schikkingen te treffen om verlies of diefstal te 

vermijden. 

 

De huurders mogen géén andere bestemming geven aan het terrein dan die waarvoor 

het is afgehuurd. Het doorverhuren aan derden blijft ten allen tijde verboden. 

 

Alle inbreuken op dit reglement van inwendige orde kunnen leiden tot het ontzeggen van 

het terrein voor één of meerdere speelbeurten of perioden en tot definitieve opzegging 

van alle accommodaties. Het Dagelijks Bureau en/of de beheerraad van de sportraad zijn 

hiertoe gemachtigd. 

 

Tekortkomingen, schade of storingen op het terrein of in de kleedkamers moeten 

onmiddellijk bij de vaststelling ervan gemeld worden aan de van dienst zijnde 

verantwoordelijken. 

 

Verhuring van het voetbalveld houdt tevens het gebruik in van kleedkamer(s) en 

stortbad-ruimte(s). Deze zullen aangewezen worden op het inlichtingsbord welke zich in 

de inkomhal van de sporthal bevindt.  De club kan geen vaste kleedkamer eisen.  De 

deuren van de kleedkamers blijven open staan.  De clubs zijn verantwoordelijk voor hun 

waardevolle materialen.  Bij het gebruik van de accommodaties zal het achtergelaten 

afval overeenkomstig de regels van het gescheiden afval in de daarvoor voorziene 

afvalbakken gedumpt worden.  De kleedkamers mogen tot maximaal 30 minuten na het 

einde van de training gebruikt worden, behoudens goedgekeurde afwijkingen met een 

duidelijke motivatie, aangevraagd met de sportdienst. 

 

Elke vereniging-huurder zal een verantwoordelijk persoon aanduiden, die aanvaardt borg 

te staan voor de naleving van de reglementering. Hierdoor verbindt deze persoon er zich 

toe om namens de in huur nemende vereniging op te treden tegenover het bestuur, 

hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 

 

De gebruikers moeten zich ten alle tijde richten naar de bevelen en opmerkingen van de 

sportfunctionaris of andere aangestelden. 

 

De aangebrachte schade aan de gebouwen, installaties en sportmaterialen zal door de 

gebruikers dienen vergoed te worden. Bij sportactiviteiten of sportorganisaties met 

speciaal en occasioneel karakter zoals tornooien, bekerwedstrijden, finalewedstrijden, 

enz... kan het college van burgemeester en schepenen een forfaitair huurgeld vaststellen 

aanvullend aan de gangbare tarievenregeling, of vrijstelling verlenen van huurgeld.  

Hierbij zal telkens een advies gegeven worden van de sportraad, of tenzij bij 

hoogdringendheid door het dagelijks bureau van de sportraad.  Bij dergelijke grotere 

manifestaties zal een geldelijke waarborg van 500 euro voor de aanvang van de 

organisatie bezorgd worden aan de sportdienst.  Na afloop van het gebeuren kan de 

waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden worden op basis van een door het 

schepencollege goedgekeurde berekening van de schade.  De sportdienst en/of de 



sportraad kan een waarborgsom eisen bij regelmatige gebruikers wanneer de huurder bij 

vorige gelegenheden schade heeft veroorzaakt of blijken van gebrek aan zorgzaamheid 

heeft vertoond. 

 

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen bij het gebruik 

van de voetbalvelden, ten ware uitdrukkelijk zou aangetoond worden dat het ongeval te 

wijten is aan slecht onderhoud, of een defect aan de installatie.  De clubs die gebruik 

maken van de stedelijke accommodaties worden geacht een verzekering BA en 

ongevallen af te sluiten. 

 

De gebruikers van de velden worden door het gebruik van de zaal geacht kennis te 

hebben van deze reglementering.  Het reglement zal op een zichtbare plaats uitgehangen 

worden. 

 

III. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE 

SPORTCENTRA (Hulste, Bavikhove, Stasegem, Mol) 

 

De stedelijke sportcentra worden ter beschikking gesteld voor het publiek. Diverse sport-  

en spelfaciliteiten zijn gratis te gebruiken.  Op bepaalde ruimtes mag er echter niet 

gespeeld of geoefend worden, tenzij in overleg met de sportdienst, en na reservatie. 

 

Het gebruik van voetbalvelden en zalen en het als dusdanig maken deel uit van een 

afzonderlijke reglementering (met huurprijzen). Voetbalvelden zijn niet gratis ter 

beschikking. De sportdienstverantwoordelijke zal op een eenvoudig verzoek aanduiden 

welke grassportvelden gratis mogen gebruikt worden.  Op elk sportcentrum is er een 

aanduiding op plan van de ruimtes die vrij mogen gebruikt worden. 

 

De gebruikers van de sportcentra dienen het centrum te gebruiken zoals het hoort. 

Tegen vandalisme of andere overtredingen van dit reglement (bv gebruik van zones die 

niet vrij toegankelijk zijn, weggooien afval, niet opkuisen hondenpoep, fietsen waar dit 

niet mag,...) zal opgetreden worden via de politiediensten of via de administratieve 

sanctie. De gebruikers dienen de onderrichtingen te volgen van de 

sportdienstverantwoordelijken. 

 

Op de verschillende sportcentra mag geen drank verkocht worden door huurders (of 

verhuurders), wanneer op dit centrum een concessieovereenkomst bestaat m.b.t. 

drankverkoop in een cafétaria behorend tot de sporthal die gevestigd is op dit centrum. 

Deze regel geldt niet voor de clublokalen die eventueel op het centrum zouden gevestigd 

zijn, als zij daar een formele goedkeuring voor gekregen hebben via de stad, en voor 

zover het een eigen clubactiviteit betreft.  Er mag wel drank verkocht worden op de 

sportcentra met een sporthal en een concessieovereenkomst, indien om praktische 

redenen zou blijken dat een samenwerking tussen de 

gelegenheidsdrankverkoper/organisator en de cafetaria-uitbaters niet wenselijk, haalbaar 

of rendabel is.  Het is niet toegelaten om als gebruiker afspraken te maken met de 

cafétaria's van de voetbalploegen of andere clubs op het sportcentrum om via deze 

accommodatie drank te verkopen. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op advies van de Beheerraad van de 

sportraad of bij hoogdringendheid van het Dagelijks Bureau een forfaitaire huurprijs en of 

waarborg vastleggen voor grote tornooien of manifestaties die een volledige of nieuwe 

verhuring van het sportcentrum omvatten. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan na advies van de Beheerraad van de 

sportraad toestemming geven tot het plaatsen van een tent (verkoop -of feesttent). 

Het plaatsen van hotdogkramen kan enkel mits een formele toelating van het 

schepencollege. 

 



De gebruikers van de sportaccommodaties worden door het enkel gebruik van de 

sportaccommodaties op de sportcentra geacht kennis te hebben van deze 

reglementering.  Het reglement zal op een zichtbare plaats uitgehangen worden en is ook 

te vinden op het internet. 

 

De sportcentra zijn van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 

voor de voetgangers en de sporters.  De georganiseerde sporters (voetbal, Finse 

looppiste, sporthalgebruikers,...) mogen uiteraard wel nà zonsondergang actief of 

aanwezig zijn op het sportcentrum.  De sportcentra zijn dus verkeersvrij, met 

uitzondering van de bestaande openbare wegen of dienstwegen.  Het stationeren van 

auto's, opleggers, caravans, enz... gedurende de hele nacht op de parkings is verboden, 

met uitzondering van de speciale ruimtes met een specifieke bestemming (bv parking 

mobilhomes). 

 

De sportcentra zijn niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang, met 

uitzondering van de toegangswegen naar de cafetaria's of de dienstwegen of wegenis 

voor het bereiken van private woningen. 

 

De wandelruiterij is niet toegelaten binnen de sportzones (voetbalvelden, 

grassportvelden, looppiste, andere sportaccommodaties).  Het zich voortbewegen met 

fietsen, bromfietsen, wagens of andere gemotoriseerde voertuigen in de sportzones is 

niet toegestaan, met uitzondering van de speciaal daarvoor voorziene zones (bv 

fietscrosspiste). 

 

Het is verboden te kamperen op de domeinen, behoudens daartoe toelating zou gegeven 

zijn door de sportdienst en de sportraad.  Het is verboden vuren aan te leggen.  

Picknicken is slechts toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen. 

 

Het is verboden handelingen te stellen waardoor de rust en orde zou worden verstoord, 

bijvoorbeeld door samenscholingen, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te 

gedragen, drukwerk te verspreiden of op de weg te werpen, vuilnis te storten, huisvuil in 

vuilnisbakken te deponeren, afval in de verdeelpunten voor zakjes van hondenpoep te 

deponeren. 

 

Er mag binnen de sportcentra niet worden geleurd, noch koopwaren worden uitgestald, 

noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden. 

 

Het betreden van de eigenlijke sport- en spelzones met honden is formeel verboden (met 

uitzondering van het hondensportterrein).  In het bijzonder moet er over gewaakt 

worden dat de hond niet op de speelpleintjes komt.  Honden moeten steeds aan de 

leiband gehouden worden.  Hondenpoep dient opgekuist te worden door de eigenaar van 

de hond. 

 

Het gebruik van glas, in welke vorm dan ook (flesjes, glas...) is verboden in het belang 

van de veiligheid van de sporters en bezoekers op het sportcentrum.  Dit mag uiteraard 

wel in de kantines, maar niet daar buiten. 

 

IV. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE M.B.T. HET GEBRUIK VAN HET SPEELPLEIN 

'T FABRIEKSKE 

 

Het speelplein 't Fabriekske, gelegen nabij de stedelijke sporthal De Dageraad maakt 

deel uit van het sportcentrum De Mol, en heeft tot doel te voldoen aan de speelse en 

creatieve doeleinden van jongeren. 

 

De stedelijke sportdienst zorgt voor een regelmatig onderhoud van de 

speelinfrastructuur. Een regelmatige controle zal echter nooit uitsluiten dat de gebruiker 

een toestel beschadigd kan aantreffen.  



Gebruikers (of de ouders) worden verzocht elk defect onmiddellijk te melden aan de van 

dienst zijnde verantwoordelijke in de sporthal, zodanig dat er zo vlug mogelijk kan 

hersteld worden. 

 

De speeltuigen zijn opgetrokken voor kinderen tot 12 jaar. Oudere kinderen mogen het 

speelplein binnen de omheinde zone niet gebruiken.  Zij mogen wel spelen op de andere 

zone van het speelplein, bestemd voor de wat oudere kinderen.  Kinderen moeten de 

speeltuigen gebruiken op zo'n manier dat zij de toestellen niet beschadigen. 

 

Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, ten 

ware kan bewezen worden dat het ongeval veroorzaakt werd door een defect aan de 

installatie (speeltuig). Ouders sturen hun (jonge) kinderen best niet alleen naar het 

speelplein. Indien een ongeval geschiedt gelieve dit dan onmiddellijk (of de dag erna) te 

melden bij de sportfunctionaris of een andere medewerker van de sportdienst.  De 

melding kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 056 733 460. 

 

Vandalisme dient bestreden te worden. Ouders kunnen hierbij helpen! De sportdienst en 

het stadsbestuur zullen streng optreden tegen vandalen. Desgevallend zullen de 

politiediensten ingeschakeld worden, kan een administratieve boete opgelegd worden, en 

zal het gebruik van het speelplein door de vandalen, niet meer toegelaten worden. 

 

De gebruikers van de accommodaties worden door het enkel gebruik van het terrein 

geacht kennis te hebben van deze reglementering.  Het reglement zal op een zichtbare 

plaats uitgehangen worden en is ook ter beschikking op de webpagina. 

 

Het is formeel verboden het speelplein te bezoeken met een hond of andere dieren. 

 

Het gebruik van glas, in welke vorm dan ook (flesje, glas, ....) is verboden in het belang 

van de veiligheid van de kinderen. 

 

 

 

38. Gebruikersreglement voor niet-sportieve activiteiten in de sporthal De 

Vlasschaard, turnzaal Arendswijk en klaslokaal ‘t Fabriekske. 

 

Artikel 1. Voorwerp 

De sporthal De Vlasschaard, turnzaal Arendswijk en klaslokaal ‘t Fabriekske kunnen enkel 

verhuurd worden voor niet-sportieve activiteiten als de culturele zalen niet beschikbaar 

zijn en/of te beperkt zijn in capaciteit en na advies van de stedelijke sportraad. Het 

College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk en dient de goedkeuring te 

geven. 

 

Het bureel van de Sportdienst is gelegen in de Stasegemsesteenweg 21 te Harelbeke. 
 056/73.34.60 – FAX 056/70.47.05 – E-mailadres: sport@harelbeke.be 

 

Artikel 2. Huur en Tarieven 

2.1. Volgende gebruikerscategorieën worden gehanteerd: 

CT1: Gratis gebruikers (vrijstelling verleend door Stadsbestuur): 

stadsbestuur en OCMW Harelbeke, personeelskring Stad Harelbeke, gemeentelijke 

VZW’s, politiezone Gavers, erkende adviesraden, erkende feestcomités, Harelbeekse 

scholen (enkel voor pedagogische activiteiten tijdens de schooluren), andere 

gemeentebesturen in het kader van de wederzijdse uitwisseling. 

CT2: Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen: 

CT2.1. Harelbeekse jeugdsportverenigingen 

CT2.2. Harelbeekse competitieploegen 

CT2.3. Harelbeekse mindervaliden 

CT2.4. Harelbeekse jeugdverenigingen 



CT2.5. Harelbeekse verenigingen met sociale werking 

 

2.2. Volgende activiteitengroepen worden gehanteerd: 

Activiteitengroep 1: 

- Vergaderingen (samenkomst met het accent op overleg en informatie-uitwisseling). 

- Repetities. 

- Vormingen, voordrachten & cursussen. 

- Infomomenten. 

- Activiteiten vereniging met een sociale werking. 

- Goede doelen en benefietactiviteiten  

- Tentoonstellingen/per dag. 

- Klaarzetten en voorbereiden van activiteiten (enkel 1 dag vooraf). 

 

Activiteitengroep 2: 

- Recepties. 

- Kaartingen. 

- Bijeenkomsten. 

- Maaltijden & eetfestijnen. 

- Film-, theater- en toneelvoorstellingen. 

- Podiumactiviteiten (einde activiteiten cfr. politiereglement). 

 

Activiteitengroep 3: Fuiven (niet van toepassing in de sportaccommodaties).  

 

Activiteitengroep 4: Commerciële activiteiten (niet van toepassing in de 

sportaccommodaties). 

 

In geval van gecombineerd gebruik geldt het hoogste tarief. 

 

2.3. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur infrastructuur: 

 

Activiteitengroep 1: 

 

Sporthal De Vlasschaard CT1 CT2 tot CT2.5 

Sporthal De Vlasschaard 1/3  0 euro 25 euro 

Sporthal De Vlasschaard 2/3 0 euro 50 euro 

Sporthal De Vlasschaard 3/3 0 euro 75 euro 

Turnzaal Arendswijk 0 euro 25 euro 

Klaslokaal Fabriekje 0 euro 10 euro 

 

Activiteitengroep 2: 

 

Sporthal De Vlasschaard CT1 CT2 tot CT2.5 

Sporthal De Vlasschaard 1/3  0 euro 75 euro 

Sporthal De Vlasschaard 2/3 0 euro 100 euro 

Sporthal De Vlasschaard 3/3 0 euro 225 euro 

Turnzaal Arendswijk 0 euro 75 euro 

Klaslokaal Fabriekje 0 euro 30 euro 

 

2.4. Afwijkingen op dit artikel kunnen mits advies van de Raad van Bestuur van de 

stedelijke sportraad worden verleend door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Artikel 3. Aanvraag en reservatie 

3.1. De gebruikersaanvragen dienen – schriftelijk gesteld - minstens 6 maanden voor de 

gewenste gebruiksdatum toe te komen bij de sportdienst, t.a.v. de verantwoordelijke 

voor de reservaties of sportfunctionaris, Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke of 

via mail sport@harelbeke.be. De aanvraag moet datum, uur, aard van activiteit, 



inrichter en adres en alle mogelijke nuttige inlichtingen i.v.m. de activiteit 

vermelden. Er zijn geen privéfeesten en niet-Harelbeekse organisaties toegelaten 

(ook al is de aanvrager van Harelbeke). 

3.2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een 

reservatiebevestiging. 

3.3. Organisatoren kunnen voor een periode van twee weken een optie nemen op een 

bepaalde datum. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanvraag gebeurt, 

vervalt die optie definitief. 

3.4. Alle te betalen gebruiksvergoedingen moeten na de ingebruikname gestort worden 

binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur op rekening van het stadsbestuur 

Harelbeke. Bij niet betaling kan het College van Burgemeester en Schepenen, na 

advies van de Raad van Bestuur van de stedelijke sportraad, het verdere gebruik van 

de sportaccommodaties ontzeggen aan een organisator/organisatie. De financieel 

beheerder kan overgaan tot inning via de procedure voor de inning van niet-fiscale 

ontvangsten. 

 

Artikel 4. Annulatie 

4.1. Alle reservaties kunnen door de zaalgebruiker opgezegd worden tot 14 dagen voor 

de dag van de geplande activiteit(en). Reservaties welke verbroken worden na deze 

gestelde tijdslimiet zullen toch verrekend worden aan de gangbare tarieven. 

 

Artikel 5. Veiligheidsvoorschriften 

5.1. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

5.2. Bezettingsgraad (maximaal aantal personen): 

De berekening gebeurt afhankelijk van de soort activiteit en plaatsing van materialen 

door de sportdienst in overleg met de veiligheidsdienst van de stad Harelbeke. De 

maximale bezettingscijfers mogen niet overschreden worden. 

5.3. Evacuatie. 

Alle (nood)uitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen te allen tijde 

vrij gehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn. Breedte van de gangen 

minstens 1,20m. 

5.4. Brandveiligheid. 

De blustoestellen dienen te allen tijde vlot bereikbaar te zijn, gebruik brandveilige 

materialen (ook bij versieringen), open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden binnen 

de sportaccommodaties. Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, 

vloeibaar gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden binnen de 

sportaccommodaties. Enkel toegelaten is veilige apparatuur, producten en 

activiteiten (eventueel noodzakelijk attesten) CE gekeurd. 

5.5. Technische installaties. 

De elektrische installaties, verwarming, enz. zijn enkel toegankelijk voor bevoegden 

en zijn tijdens de activiteit afgesloten voor bezoekers of deelnemers. De 

bedieningselementen van de technische installaties dienen te allen tijde vlot 

bereikbaar te zijn en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

sportdienst worden bediend.  

5.6. Algemeen rookverbod. 

5.7. Sabam en billijke vergoeding zijn ten laste van de huurder. 

 

Artikel 6. Drankverbruik en -verkoop 

Er is geen mogelijkheid tot drankafname.  De gebruiker moet zelf voor drank zorgen, 

rekening houdend met de lopende concessie. 

 

Artikel 7. Concrete afspraken i.v.m. de voorbereiding en het verloop van de activiteit. 

7.1. Minimum één week vóór de activiteit neemt de organisator contact op met de 

sportdienst om verdere afspraken te maken omtrent de te gebruiken materialen, 

openen en sluiten van de accommodatie, e.d.  



7.2. De gebruiker moet zich als een goede huisvader gedragen. Het spreekt vanzelf dat 

hij alle nodige voorzorgen treft ter voorkoming van brand of andere schade. Hij blijft 

zelf verantwoordelijk tegenover derden voor alle ongevallen, ook in niet gehuurde 

maar wel gebruikte ruimten. Desgevallend dient hij voor dit risico een verzekering af 

te sluiten. 

7.3. Publiciteit mag slechts na goedkeuring door de Raad van Bestuur worden 

opgehangen op de aangeduide plaatsen. Let wel: aangebrachte recupereerbare 

versieringen dienen zo vlug mogelijk door de inrichter terug weggehaald te worden. 

7.4. Opkuis. 

De gebruikers zullen de grootst mogelijke netheid nastreven en de volledige opkuis 

doen. Zo niet wordt het aantal kuisuren van het stadspersoneel doorgerekend aan de 

gebruiker. Alle vuilnis moet meegenomen worden door de organisatie. Er worden 

geen huisvuilzakken voorzien door de sportdienst. 

 

Artikel 8. Schade 

Door het gebruik van de sportaccommodaties engageert de organisator zich tot het 

vergoeden van alle schade die voortvloeit uit de activiteit. Ook indien de schade 

toegebracht werd door een derde zal de organisator hiervoor aangesproken worden. 

De herstelling kan zowel door een externe firma verricht worden als door de stad 

Harelbeke. De stad Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen 

personeelskosten in rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel 

van een factuur. 

 

Artikel 9. Sancties 

Indien de bepalingen van onderhavig reglement niet nageleefd worden, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen, na advies van de sportraad het verder gebruik van de 

sportaccommodaties ontzeggen aan een organisator/organisatie. 

 

Artikel 10. Naleving regelgeving 

De organisatie is ertoe gehouden alle toepasselijke wet- en regelgeving, ook i.v.m. 

veiligheid na te leven. 

 

Artikel 11. Toepasselijkheid 

- Voor de organisatoren 

Door indienen van een gebruikersaanvraag voor sportaccommodaties en de organisatie 

van een activiteit, aanvaarden de organisatoren alle bepalingen van het huishoudelijk 

reglement en de politieverordening van de stad Harelbeke en engageren zij zich om deze 

na te leven. 

 

- Voor de bezoekers 

Door het betreden van het terrein of de gebouwen van de Sportdienst wordt 

verondersteld dat akkoord gegaan wordt met de bepalingen van het 

gebruikersreglement, dat geconsulteerd kan worden aan de ingang van de 

sportaccommodaties. Alle toepasselijke reglementering kan geconsulteerd worden op de 

sportdienst. 

 

 

 

39. Gebruiks- en retributiereglement sportmaterialen en volksspelen. 

 

Artikel 1 

Het stadsbestuur stelt diverse sportmaterialen en volksspelen ter beschikking als 

ondersteuning van socio-culturele activiteiten en het Harelbeekse verenigingsleven. 

 

Artikel 2 - Gebruikerscategorieën 

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende gebruikerscategorieën 

onderscheiden : 



1. Gratis gebruikers 

- stadsbestuur & OCMW Harelbeke 

- personeelskring stadsbestuur, verzelfstandigde agentschappen en gemeentelijke 

vzw’s van de stad, politiezone Gavers 

- erkende adviesraden 

- feestcomités Harelbeke, Bavikhove, Hulste, Stasegem, Eiland, Zandberg, Oostwijk en 

Holvoet’s kapel. 

- Harelbeekse scholen (voor max. 3 pedagogische/schoolse activiteiten per 

kalenderjaar en op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt door de directie, vanaf de 4e 

activiteit/aanvraag vallen ze onder cat. 2) 

- andere gemeentebesturen in het kader van de wederzijdse uitwisseling van 

materialen. 

2. Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen 

3. Niet-Harelbeekse verenigingen en scholen  

4. Harelbeekse privé-gebruikers 

5. Niet-Harelbeekse privé-gebruikers 

 

Artikel 3 – Huurtarieven 

De tarieven van huur voor de respectievelijke materialen en gebruikerscategorieën 

worden vastgelegd als volgt en gelden telkens per stuk : 

 

SPORTMATERIAAL: 

 

omschrijving Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

schaak- of damspel 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

dik trektouw 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

stokken 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

petanque 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

kriketspel 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

korfbalmand (set) 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

kogels (kogelstoten) 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

minidoelen 0 euro 10 euro 15 euro 12,50 euro 20 euro 

hartslagmeter 0 euro 0 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

grote digitale 
chronometer 

0 euro 40 euro 50 euro   

megafoon 0 euro 2,50 euro    

 

VOLKSSPELEN: 
 

omschrijving Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

volksspel per stuk 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

 

Bij laattijdige of dringende aanvragen dient de huur onmiddellijk na de aanvraag betaald 

te worden via bancontact op de sportdienst.   

 

Artikel 4 - Huur- en gebruikstermijn 

Alle bovenstaande tarieven gelden per begonnen termijn van 3 volle gebruiksdagen. 

 

Artikel 5 - Afhalen en terugbrengen van het materiaal 

Het materiaal moet door de gebruiker zelf afgehaald en teruggebracht worden. Vanuit 

het stadsbestuur wordt geen vervoer van het materiaal voorzien.  

De ondergetekende aanvrager of zijn afgevaardigde voert bij de afhaling een 

tegensprekelijke controle van de materialen uit en tekent een ontvangstbewijs waarin hij 

verklaart de materialen in goede staat ontvangen te hebben. 



Bij het terugbrengen zorgt de aanvrager ervoor dat alle materialen in onberispelijke staat 

verkeren.  

 

Artikel 6 - Vaststelling schade 

In geval van schade, wordt de gebruiker ofwel de herstellingskost aangerekend 

ofwel de waarde van het te vervangen voorwerp verminderd met de afschrijvingen 

(conform de waarderingsregels van de stad Harelbeke). De herstelling kan zowel 

door een externe firma verricht worden als door de stad Harelbeke. De stad 

Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen personeelskosten in 

rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel van een factuur. 

 

Artikel 7 – Aanvraag en bevestiging 

De aanvraag tot het gebruik van het sportmateriaal en volksspelen gebeurt bij voorkeur 

via e-mail sportmateriaal@harelbeke.be of volksspelen@harelbeke.be  

of wordt gericht aan  

Stadsbestuur Harelbeke - t.a.v. administratie sportdienst 

Marktstraat 29 

8530 Harelbeke 

De mogelijkheid wordt geboden om een optie van 1 week te nemen. Zonder definitieve 

aanvraag vervalt de optie automatisch na 7 dagen.  

Alle materialen kunnen maximum 12 maanden voor een activiteit aangevraagd en 

vastgelegd worden.  

De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen een reactie en de 

bevestiging of het gevraagde materiaal al dan niet ter beschikking is.  

 

Artikel 8 - Annuleringskost  

Bij annulering van de reservatie wordt er 2 euro administratieve kost aangerekend. 

 

Artikel 9 – Overmacht 

Indien een activiteit omwille van overmacht niet kan plaatsvinden, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen beslissen om de huurprijs geheel of gedeeltelijk te laten 

vallen. 

 

Artikel 10 - Verzekering, verantwoordelijkheid en veiligheid 

De ondergetekende aanvrager of verantwoordelijke dient volgende verplichtingen na te 

leven bij het gebruik van het materiaal : 

- gebruik en in bewaring houden van het materiaal volgens het principe van de goede 

huisvader; 

- alle verantwoordelijkheid opnemen bij eventuele ongevallen die hierdoor zowel 

stoffelijke als lichamelijke schade aan derden kunnen veroorzaken; 

- een verzekering afsluiten inzake burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover derden 

voor de voorbereidingen, de activiteit zelf en alle nawerken, dit ook ter ontlasting van 

de verantwoordelijkheid van de stad Harelbeke. 

 

 

 

40. Tarieven door de sportdienst georganiseerde activiteiten. 

 

De tarieven worden vastgesteld en bepaald per eenheidstarief. 

 

Er is geen terugbetaling mogelijk uitgezonderd : 

- Een teruggave van het deelnamegeld zal gegeven worden a rato van het aantal 

afwezige dagen, gewettigd door een doktersgetuigschrift, dat binnen de 5 werkdagen 

na het einde van de sportactiviteit afgeleverd wordt op de sportdienst (tijdens de 

kantooruren). De sportdienst zal op basis van dit attest het bedrag terugstorten 

behoudens geschillen, die beslist worden door het Schepencollege, na advies van de 

sportraad. Doktersattesten die de sportdienst niet bereiken tijdens de voorziene 
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periode (5 dagen) worden onontvankelijk verklaard. Bij de terugbetaling wordt er 

een administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

- Attesten die een verklaring van afwezigheid omvatten – inzonderheid het bijwonen 

van de begrafenis van een familielid tot de 3de graad - worden ook aanvaard. Bij de 

terugbetaling wordt er een administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

- Bij wijzigingen van inschrijvingen (naar een andere activiteit) wordt er tevens een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend.  

- Als er door de sportdienst beslist wordt dat de les niet kan doorgaan (wegens 

afzeggen door lesgever, weersomstandigheden, overmacht…..) zal het bedrag van 

deze les aan alle deelnemers teruggestort worden. Hier wordt er geen 

administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

 

Elke inschrijving voor een activiteit (een lessenreeks, sportacademie, sportkampen) geldt 

voor de volledige periode. 

Men kan halfweg een lessenreeks beginnen en een halvering van de prijs krijgen indien 

er nog plaats is en het ook technisch haalbaar is om nog in te pikken.  

Voor de seniorenreeksen (sportelen) kan men ook inschrijven voor de eerste helft van de 

reeks. 

 

Voor een activiteit van de sportdienst moet vooraf ingeschreven worden.  Alle 

inschrijvingen sluiten af één week vóór de aanvangsdatum.  De betalingen (bancontact, 

cash, bankinstelling) dienen ook binnen te zijn één week voor aanvang. 

Wie nog inschrijft binnen de week vóór de startdatum kan dit enkel nog op het bureel.  

Er wordt meteen contant betaald.   

Wie minstens één week op voorhand inschrijft zal het voorkeurtarief betalen.  Wie later 

inschrijft zal 5 euro meer betalen. 

Wanneer een activiteit volgeboekt is, worden de personen die nog tijdig inschreven (dus 

één week vóór de startdatum), op de wachtlijst geplaatst.  Indien er een plaats vrijkomt 

(bv door ziekte, annulatie...) kan die persoon die op de wachtlijst stond, inschrijven aan 

het voorkeurtarief. 

 

Het schepencollege is bevoegd na advies van de sportraad om bij speciale gelegenheden 

sportkampen gratis aan te bieden, of tegen gereduceerde prijzen (i.f.v. bepaalde 

wedstrijden, prijzen, ....). 

 

1. LESSENREEKSEN (eenheidstarief).  

 

Kinderen of kleinkinderen van lesgevers die op dat ogenblik een sportactiviteit begeleiden 

van de stad Harelbeke, betalen 75 % van de prijs van de activiteit.  

 

Basis lessen senioren (turnen, netbal…)      2,50 euro 

Specifieke lessen senioren (yoga,… )      5,00 euro 

Basis lessenreeksen voor volwassenen (turnen dames,..)   3,00 euro 

Actieve lessenreeksen voor volwassenen (aërobic, step, BBB, outdoor fit... 4,00 euro 

Specifieke lessenreeksen voor volwassenen (yoga, tai chi,...)   5,50 euro  

Aquagym        7,00 euro  

 

2. SPORTACADEMIE (eenheidstarief). 

 

kleuters:  1,60 euro 

lager:   2,40 euro 

 

3. SPORTSNACKS (eenheidstarief) 

 

Sportsnacks (= sportopvang nà school)      1,60 euro 

 

  



4. SPORTKAMPEN (eenheidstarief). 

 

Kleuterkampen per halve dag  8,00 euro 

Omnisportkampen per dag  15,00 euro  

Specifieke kampen per dag (tennis, …) 17,00 euro 

 

5. ACTIVITEITEN. 

 

seniorendag:           18 euro 

seniorenmoment per les:         2,50 euro 

leren fietsen halve dag:         9 euro 

seniorensportdag Burensportdienst halve dag:     7 euro 

seniorensportdag Burensportdienst per dag:     10 euro 

kleuterevenementen en instuif  - ter plaatse     8,00 euro  

  - op verplaatsing    11,00 euro 

Kids evenementen en instuif  – ter plaatse     15,00 euro 

     - op verplaatsing     18,00 euro 

 

 

 

41. De UiTPAS. 

 

1. HET CONCEPT UiTPAS 

 

- Vanuit de achterliggende doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot 

vrijetijdsparticipatie, is de UiTPAS een spaar- en voordeelkaart waarmee mensen die 

deelnemen aan diverse vrijetijdsactiviteiten punten kunnen sparen. Deze punten  

kunnen ze inruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel. 

- Daarnaast kunnen via de UiTPAS ook op een niet-stigmatiserende manier speciale en 

extra kortingen toegekend worden aan mensen in armoede (afgekort MIA). 

- Het sparen van punten gebeurt door de kaarten (of alternatieve systemen) aan te 

bieden aan speciale digitale systemen (zuilen, badgelezers, gsm’s…) die aanwezig zijn 

op de diverse locaties waar het vrijetijdsaanbod georganiseerd wordt en op het 

moment waarop de activiteit georganiseerd wordt (niet bij inschrijving of aankoop 

ticket vooraf). 

- Per activiteit of per dag kan telkens 1 punt gespaard worden.  

- De UiTPAS is een concept dat op initiatief van de Vlaamse overheid uitgerold wordt 

door Cultuurnet. Harelbeke sluit zich m.b.t. de uitrol en het gebruik van de UiTPAS 

aan bij het regionaal initiatief vanuit de projectvereniging Zuidwest. De UiTPAS wordt 

volgens gelijkaardige uitgangspunten ook gebruikt in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 

Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. 

 

2 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

- Het aankopen van een UiTPAS kan vanaf de leeftijd van 3 jaar en gebeurt op naam.  

- De kostprijs van de UiTPAS bedraagt éénmalig 3 euro. Als het om een vervanging 

gaat (bijvoorbeeld na verlies of diefstal) wordt er 1 euro aangerekend voor een 

nieuwe UiTPAS.  

- De UiTPAS kan verkregen worden aan de diverse onthaalbalies van vrijetijdsdiensten 

(CC het SPOOR, bibliotheek Harelbeke en Hulste, sportdienst, jeugddienst, 

vrijetijdsloket…) of de dienstencentra van het OCWM. Er kunnen ook tijdelijke 

verkooppunten ingesteld worden bijvoorbeeld naar aanleiding van evenementen.  

 

3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE DOELGROEP ‘MENSEN IN ARMOEDE’. 

 

De doelgroep ’mensen in armoede’ wordt in Harelbeke afgebakend tot OCMW-cliënten die 

minstens 3 maand in begeleiding zijn van de sociale dienst en mensen in collectieve 



schuldenregeling die in begeleiding zijn van een hiertoe erkende instantie (advocaat, 

CAW…) nadat hiervan het bewijs voorgelegd wordt.  

 

- De kostprijs van de UiTPAS voor mensen in armoede bedraagt éénmalig 1 euro voor 

zolang dit statuut kan toegepast worden.  

- De toekenning van het bijzonder statuut en de bijhorende korting geldt telkens voor 

één jaar waarna een nieuwe controle en toekenning gebeurt. De sociale dienst van 

het OCMW wordt gemachtigd om deze controle en toekenning uit te voeren.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om een andere 

afbakening van deze doelgroep vast te leggen.  

- Bij deelname aan het vrijetijdsaanbod van de stad en het OCMW krijgen mensen in 

armoede een directe korting van 80 % op het standaardtarief.  

Ook ‘mensen in armoede’ uit andere gemeenten die deel uitmaken van UiTPAS 

Zuidwest hebben recht op diezelfde korting bij deelname aan het vrijetijdsaanbod in 

Harelbeke. 

- De korting geldt voor het vrijetijdsaanbod ingericht door de sportdienst, jeugddienst, 

CC het SPOOR, dienst erfgoed en toerisme, bibliotheek en dienstencentra van het 

OCMW en slaat op deelnameprijzen of inschrijvingsgelden voor activiteiten, lidgelden, 

enz.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om dit toepassingsgebied 

uit te breiden met extra activiteiten en organisatoren. 

 

4. WELKOMST- EN OMRUILVOORDELEN. 

 

- Welkomstvoordelen zijn éénmalige voordelen die van bij de aankoop van de UiTPAS 

toegekend worden aan de pashouders. Bij omruilvoordelen worden gespaarde punten 

ingeruild voor een korting, cadeau of ander voordeel. 

- Binnen de schoot van projectvereniging Zuidwest werd zowel inzake welkomst- als 

omruilvoordelen een puntenkader uitgewerkt waar Harelbeke zich bij aansluit na 

goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. In het kader van 

promotie-acties (bijv. activiteit niet uitverkocht) kunnen hier tijdelijke en lokale 

voordelen aan toegevoegd worden.  

 

 

 

42. Gebruik van het gemeentelijk terrein voor kampeerwagens. 

 

Benevens de voorwaarden gesteld in de algemene politieverordening van de stad of in 

enig andere wet, decreet of reglement, is het gebruik van het gemeentelijk terrein voor 

kampeerwagens aan volgende voorwaarden onderworpen. 

 

De retributie voor het gebruik van het gemeentelijk terrein voor kampeerwagens 

bedraagt: 

- 5 euro per dag of deel van een dag mits men op het ogenblik van de inname van de 

standplaats in het bezit is van een ticket (tarief A).  De retributie dient in dat geval te 

worden voldaan door de aanschaf van een ticket aan de verdeelautomaat. 

- 50 euro indien men op het ogenblik van de inname van de standplaats niet in het bezit 

is van een ticket hiervoor genoemd (tarief B). De inname van de standplaats zonder 

het nemen van een ticket staat gelijk met de keuze voor het tarief B. 

 

Het ticket dient zichtbaar aan de voorruit van de kampeerwagen te worden gelegd. 

 

Water en/of elektriciteit mag enkel worden afgenomen door de houders van een geldig 

ticket. 

 

Defecten aan de infrastructuur dienen aan de sportdienst of aan de toeristische dienst 

gemeld op het ter plaatse aangebrachte telefoonnummer. 



 

Ingeval van niet naleving van voormelde regels kan de betrokkene met zijn materiaal 

van het terrein worden verwijderd en kan hij de toegang tot het terrein voor een alsdan 

te bepalen termijn worden ontzegd. 

 

De stad, haar organen of haar aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor schade of diefstal aan de goederen van de gebruiker en alle personen die zich op 

het gemeentelijk terrein voor kampeerwagens bevinden of er verblijven. 

 

Door de aankoop van een toegangsticket en/of door zijn aanwezigheid op het terrein 

aanvaardt men de gebruiksvoorwaarden van het gemeentelijk terrein voor 

kampeerwagens in gelijk welk gemeentelijk reglement gesteld. 

 

 

 

43. Retributie voor het gebruik van de parking Forestierstadion. 

 

De retributie voor het verbruik van energie op de parking van het Forestierstadion 

bedraagt 50 euro per dag en dient voorafgaandelijk - ofwel contant ofwel per 

overschrijving - te worden betaald. 

 

 

 

44. Stedelijk onderwijs.  Tarieven georganiseerde schoolmaaltijden. 

 

De tarieven voor de door de stad georganiseerde schoolmaaltijden in het stedelijke 

onderwijs worden als volgt vastgesteld: 

 

2,25 euro voor een halalmaaltijd (zowel voor kleuter als voor lager onderwijs) 

2 euro voor een kleutermaaltijd 

2,25 euro voor een maaltijd lager onderwijs 

Voor zij die enkel een soepmaaltijd nemen, wordt er geen tarief aangerekend. 

 

Per schooljaar worden er vijf tweemaandelijkse afrekeningen (sept/okt - nov/dec – 

jan/feb – mrt/april – mei/juni) toegestuurd naar de titularissen van het ouderlijk gezag.  

Deze afrekeningen dienen betaald te worden via overschrijving ofwel contant. 

 

 

 

45. Stedelijk onderwijs.  Tarieven georganiseerd schooltoezicht. 

 

De tarieven voor het door de stad georganiseerd schooltoezicht in het stedelijke 

onderwijs worden als volgt vastgesteld: 

 

1. Voor het ochtendtoezicht 

Vanaf 07.00 uur: 1,70 euro 

Vanaf 07.30 uur: 1,25 euro 

 

2. Voor het avondtoezicht  

Tot 17.30 uur: 1,25 euro 

Tot 18.00 uur: 1,70 euro 

 

3. Voor het middagtoezicht 

0,50 euro 

 

4. Voor het woensdagnamiddagtoezicht 

Per uur: 1,50 euro 



Tot 17.00 uur: 6,20 euro 

 

5. Boete bij laattijdig afhalen: 8 euro 

 

Per schooljaar worden er vijf tweemaandelijkse afrekeningen (sept/okt - nov/dec – 

jan/feb – mrt/april – mei/juni) toegestuurd naar de titularissen van het ouderlijk gezag.  

Deze afrekeningen dienen betaald te worden via overschrijving ofwel contant. 

 

 

 

46. Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV). Retributie voor 

materiaal. 

 

De Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming stelt voor het volwassenenonderwijs 

materialen ter beschikking waarvoor een tarief wordt aangerekend als volgt. 

 

MATERIAAL KOSTPRIJS 

Klei Colpaert 8,50 euro/pak 

Beeldhouwboetseerklei 6,80 euro/pak 

Boetseerwas zacht 8,70 euro/kg 

Gips 8 cm 2 euro/rol 

Gips molda 14,50 euro/zak 

Schetscalque 32 x 50 cm 0,21 euro/vel 

Pasteldoos 15 kleuren 19 euro/doos 

Pastelkrijtjes wit 1,80 euro/stuk 

Conté krijt 2B – zwart (12 stuks) 15 euro/doos 

Steinbach 55 x 73 cm 0,95 euro/blad 

Steinbach 73 x 110 cm gewone korrel 1,90 euro/blad 

Etspapier 56 x 76 cm 2,30 euro/blad 

Grijs karton 2,4 mm 50 x 70 cm 1,45 euro/blad 

Ingres 78 x 104 cm 1,70 euro/blad 

Zinkplaten 15 x 20 cm 3,25 euro/plaat 

Zinkplaten 20 x 30 cm 4,95 euro/plaat 

Zinkplaten 30 x 40 cm 9,25 euro/plaat 

Etsinkt: Carbon black 150 ml 

Etsinkt: Extender transparant 150 ml 

Etsinkt: Easy Wipe 150 ml 

13,80 euro/150 ml 

Etsinkt: Sepia 150 ml 14,95 euro 

Etsinkt: Yellow ochre 150 ml 17,55 euro 

Etsinkt: Opaque white 150 ml 14,35 euro 

Etsinkt: Prussian blue 150 ml 15,45 euro 

Etsinkt: Process red primair 150 ml 21,25 euro 

Lino per 0,50 m² 8,50 euro 

Ovenpapier 2,80 euro 

Ceraboard per 0,50 m² 21 euro 

Olieverf Winsor & Newton 200 ml 

Rode tint: nr 42 vermiljoen hue 

Rode tint: nr 22 permanent geranium lake 

Rode tint: nr 6 cadmium red deep hue 

Rode tint: nr 38 Scarlet Lake 

Rode tint: nr 17 Permanent Crimson Lake 

Rode tint: nr 5 Cadmium Red Hue 

8 euro/tube 



Blauwe tint: nr15 Cobalt Blue Hue 

Blauwe tint: nr33 Prussian Blue 

Blauwe tint: nr 21 French Ultramarine 

Blauwe tint: nr 10 Cerulean Blue Hue 

Wit: nr 40 Titanium White 

Gele tint: nr 44 Yellow Ochre 

Gele tint: nr 7 Cadmium Lemon Hue 

Gele tint: nr 9 Cadmium Yellow Hue 

Gele tint: nr 8 Cadmium Yellow Pale Hue 

Groene tint: nr 48 Permanent Green Light 

Groene tint: nr 43 Viridian Hue 

Bruine tint: nr 2 Burnt Sienna 

Bruine tint: nr 41 Vandyke Brown 

Bruine tint: nr 23 Indian Red 

Schildersdoek 50 x 70 cm 11,35 euro 

Acrylverf Zwart 500 ml  

Acrylverf Wit 500 ml 

15,45 euro/500 ml 

TE VERKRIJGEN IN HET ATELIER MONUMENTALE KUNST 

Glas:  lichte kleuren en klaar glas 10 x 20 cm 2 euro/stuk 

Glas: selium kleuren (rood, oranje, geel, zwart, wit) 

10 x 20 cm 

3,50 euro/stuk 

Glas: frit 100 gram 2 euro 

 

De betaling gebeurt bij afgifte van het materiaal. 

 

 

 

47. SABV Schetsboek verplicht te gebruiken door de leerlingen van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Vorming (SABV).  

 

Het SABV schetsboek is voorzien van nuttige info inzake de Stedelijke Academie voor 

Beeldende Vorming (schoolgegevens/schoolsecretariaat/schoolreglement/schoolvrije 

dagen), en is verplicht te gebruiken als intern communicatiemiddel en als aanvullend 

kunstproject op het aangeboden beeldend kunstonderwijs.  

Het SABV schetsboek wordt aangeboden tegen een prijs van 4 euro te betalen bovenop 

het inschrijvingsgeld (jaarlijks vastgelegd en opgedragen door het ministerie van 

onderwijs). 

 

 

 

48. Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW). Retributie voor het 

ontlenen van muziekinstrumenten  

 

De hiernavolgende muziekinstrumenten, zijnde eigendom van de stad Harelbeke, kunnen 

worden ontleend aan een bedrag van 50 euro per instrument en per schooljaar. 

 

Instrument     Aantal 

Accordeons     12 

Althoorn    2 

Blokfluiten     4 (tenor en bas) 

Bugels     2 

Cello ½     4 

Cello ¾     2 

Cello 7/8     2 

Cello 4/4     6 

Contrabas 1/8    1 



Contrabas ¼     5 

Contrabas ½     2 

Contrabas ¾     5 

Contrabas 4/4    4 

Cornet     11 

Dwarsfluiten     16 

Bariton     1 

Bastrombone     1 

Bastuba     1 

Engelse hoorn    2 

Euphonium     1 

Fagot      3 

Hobo      11 

Hoorn      4 

Klarinet     18 

Klarinet Bas     1 

Saxofoon sopraan    1 

Saxofoon alt     32 

Saxofoon tenor    2 

Saxofoon bariton    1 

Trombone     2 

Trompet     7 

Viool      24 

 

Nieuwe leerlingen betalen het huurgeld bij het begin van het schooljaar na ondertekening 

van het ontleningscontract. 

Leerlingen die reeds een instrument in gebruik hebben, krijgen in de loop van de maand 

september een schrijven waarin gevraagd wordt het verschuldigde huurgeld te betalen in 

de loop van de daaropvolgende maand. 

 

 

 

49. Schoolagenda verplicht te gebruiken door de leerlingen van de Stedelijke 

Academie voor Muziek en Woord (SAMW), cursusgeld preklasje notenleer, 

dans en jazzklas, kopiekaarten. 

 

De schoolagenda, ter beschikking gesteld door de academie en verplicht te gebruiken 

door de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) wordt ter 

beschikking gesteld tegen de prijs van 1,25 euro. Dit bedrag dient betaald bij de 

inschrijving. 

 

Het cursusgeld voor het volgen van het preklasje notenleer en dans bedraagt 50 euro per 

jaar. 

Het cursusgeld voor het volgen van de jazzklas bedraagt 50 euro per jaar voor leerlingen 

die reeds aan de academie zijn ingeschreven. Het bedraagt 125 euro voor zij die niet in 

een andere cursus aan de academie zijn ingeschreven. 

Bedoelde sommen dienen betaald bij de inschrijving. 

 

Kopiekaart met 50 eenheden : 3 euro 

Kopiekaart met 100 eenheden : 6 euro 

De som van de kopiekaarten wordt betaald bij de afgifte van de kaarten. 

 

Licentieovereenkomst met beheersvennootschap van muziekuitgevers SEMU: de 

vergoeding te betalen door de Stad (bedrag per leerling) aan de beheersvennootschap 

wordt bij het inschrijvingsgeld, te betalen door de leerling, gevoegd. 

 

 



 

50. Het stedelijk kunstonderwijs (SAMW en SABV). Retributie voor 

inschrijvingen betaald via bancontact of in contanten. 

 

Er wordt een kost in rekening gebracht van de cursisten in het stedelijk kunstonderwijs 

wanneer het inschrijvingsgeld op het secretariaat van zowel het SAMW als het SABV via 

bancontact of in contanten wordt betaald. 

 

De tarieven per persoon zijn de volgende: 

- cursisten jonger dan 18 jaar worden een bedrag van 2,50 euro aangerekend; 

- cursisten vanaf 18 jaar tot en met 24 jaar worden een bedrag van 5 euro 

aangerekend; 

- cursisten vanaf 25 jaar worden een bedrag van 5,50 euro aangerekend. 

 

 

 

51. Harelbeekse kadobonnen. 

 

Het departement  “Werken, ondernemen en leren” (WOL) coördineert.  

De voorraad aan kadobonnen berust bij de dienst WOL.  

Deze voorraad wordt op 3 manieren aangewend. 

1. Voor de particuliere verkoop via het onthaal op het stadhuis; 

2. Voor de verkoop op factuur door het departement WOL 

3. Voor het gebruik door het stadsbestuur zelf door het departement WOL 

 

1. De verkoop aan particulieren  

De Harelbeekse kadobon kan voor particulier gebruik enkel aangekocht worden aan het 

onthaal van het stadhuis. De kadobon wordt verpakt in een speciale omslag met het logo 

van de kadobon en vergezeld van de lijst met deelnemende handelaren. Er wordt 

rechtstreeks afgerekend. De kadobonnen worden door WOL aangebracht bij het onthaal. 

Bij afgifte van de kadobonnen aan het onthaal wordt afgetekend op een attest. Bij 

verkoop wordt de verkochte kadobon vermeld op een lijst met aanduiding van het unieke 

kadobonnummer, de datum van uitgifte en de waarde. Deze lijst wordt doorgestuurd 

naar het departement financiën ter controle. Het geld wordt op de stadsrekening gestort. 

De afscheurstrook dient als controle instrument.  

 

2. De verkoop op factuur 

Aan ondernemingen en verenigingen zal aangeboden worden om de kadobonnen te 

gebruiken als relatiegeschenk aan klanten of werknemers. De ondernemers kunnen de 

bonnen bestellen via het departement WOL. WOL stuurt de bonnen op en maakt hiertoe 

een factuur op waarvan kopie wordt gestuurd naar het departement financiën. Er wordt 

rechtstreeks betaald op de stadsrekening. Het departement financiën zorgt voor de 

opvolging van de betaling van de bonnen. De afscheurstrook dient als controle 

instrument en wordt aan het departement financiën overgemaakt. 

 

3. Het gebruik van de Harelbeekse kadobon als stadsgeschenk.  

Het stadsbestuur wil de Harelbeekse kadobon ook zo veel mogelijk gebruiken als 

stadsgeschenk. Wanneer met een stadsdienst een geschenk wordt gegeven (sprekers, 

occasionele medewerkers, vieringen allerhande,…) dan kan men de kadobonnen via het 

departement WOL aanvragen. Mail : martin.vandebuerie@harelbeke.be. Bij de aanvraag 

dient vermeld hoeveel bonnen men nodig heeft, van welke waarde, voor welke prestatie 

en op basis van welke beslissing. De kadobonnen worden dan zo snel mogelijk bezorgd 

aan de aanvrager en het departement financiën wordt verwittigd van de uitgave van 

kadobonnen op naam van het stadsbestuur met vermelding van de schenkende 

stadsdienst. De afscheurstrook dient als controle instrument.  

  

mailto:martin.vandebuerie@harelbeke.be


 

4. De verwerking door de handelaren  

De handelaren kregen een invullijst toegestuurd waarop ze de kadobonnen noteren die 

verkocht werden en die ze samen met de afscheurstroken insturen naar het departement 

WOL, die hiertoe een betaalstaat per handelaar opmaakt.  WOL stuurt die samen met de 

afscheurstroken ter controle door naar het departement financiën, die zorgt voor de 

uitbetaling aan de handelaar.  

 

 

 

52. Verhaal van kosten lastens de begunstigde of de belanghebbende voor 

bepaalde opdrachten van de brandweerzone. 

 

Alle vergoedingen die de stad Harelbeke eventueel zou moeten betalen aan de 

brandweerzone omwille van eventuele vragen en adviezen gesteld door de stad 

Harelbeke in het kader van de bevoegdheid van een van haar organen worden, voor 

zover de vergoedingen door de hulpverleningszone Fluvia niet worden gerecupereerd ten 

opzichte van de begunstigde of de belanghebbende aan de door Fluvia gehanteerde 

tarieven doorgerekend aan de begunstigde of de belanghebbende. 

 

 

Artikel 2 : 

 

Deze beslissing dient bekend te worden gemaakt overeenkomstig art. 186 GD en heeft 

uitwerking vanaf haar bekendmaking. 

 

Artikel 3 : 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden toegezonden aan de provinciegouverneur. 

 

20. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 28 en 29.05.2016 gaat de jaarlijkse ORC Canalrally door met een parcours op 

grondgebied Hulste. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

beslisten de gemeentelijke veiligheidscellen van de gemeenten Oostrozebeke, Wielsbeke, 

Meulebeke en Harelbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te stellen in functie 

van voormelde rally. 

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van 

beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van 

die middelen te realiseren. 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard. (Wet betreffende de 

civiele bescherming van 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 25.04.2016.  Na goedkeuring door de 

gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 



- de wet betreffende de civiele bescherming van 31.12.1963, meer bepaald art. 

2ter, tweede lid en latere wijzigingen; 

- het Koninklijk Besluit van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 § 1 en artikel 186. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) opgemaakt voor de ORC Canalrally. 

 

Artikel 2: 

 

Dit Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt overgemaakt aan de gouverneur 

van de provincie West-Vlaanderen door de gemeente Oostrozebeke. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

21. Politieverordening naar aanleiding van het Europees voetbalkampioenschap.  

Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Van 10.06.2016 tot 10.07.2016 gaat in Frankrijk het Europees voetbalkampioenschap EK 

2016 door.  Ook de Belgische nationale ploeg neemt aan dit toernooi deel. 

 

Het is, zoals in het verleden, niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk dat in het kader van 

dit toernooi opnieuw voetbalwedstrijden op een groot scherm in openbare plaatsen zullen 

worden geprojecteerd of evenementen worden gekoppeld aan dit toernooi. 

 

Op vandaag is er nog altijd geen omzendbrief bekend die dit fenomeen regelt. 

Omzendbrief OOP42 verwijst immers naar het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. 

Wel is thans een omzendbrief OOP42bis in opmaak die de problematiek in algemene zin 

zou regelen, los van een bepaald specifiek toernooi. 

 

Op basis van de gegevens waarvan de stad thans beschikt is het niet uit te sluiten dat, 

wanneer het dreigingsniveau 3 of 4 geldt voor het gehele Belgische grondgebied, dit 

dreigingsniveau dan ook zal gelden voor de grote schermen die geplaatst worden naar 

aanleiding van een toernooi of een ander evenement.   

 

Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten in te staan 

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

 



Blijkens artikel 119 kan de gemeenteraad, ook in verband met de gemeentelijke 

bevoegdheid inzake artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, politieverordeningen 

aannemen. 

 

In het licht van de recente bomaanslagen gepleegd in de Brusselse metro en op de 

nationale luchthaven te Zaventem op 22.03.2016 en het heersende dreigingsniveau is de 

gemeenteraad van oordeel dat, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, op openbare 

plaatsen en waar er schermen worden geplaatst om de gebeurtenissen en de wedstrijden 

van het EK 2016 te volgen of waar evenementen in dit verband worden georganiseerd, 

zowel in open lucht als in besloten openbare plaatsen en waar meer dan 100 personen 

toegelaten zijn, een verbod op rugzakken en grote tassen moet worden ingesteld en aan 

de organisatoren moet worden opgelegd toe te zien of toe te laten zien op de naleving 

van dit verbod. 

 

De recente bomaanslagen en het geldend dreigingsniveau verantwoorden ook het 

vergunningsplichtig maken van het plaatsen van schermen en evenementen in open 

lucht gelinkt aan het EK voetbal. 

 

In het kader van de vrijwaring van de openbare orde en de openbare veiligheid zijn dit 

redelijke en evenredige maatregelen.   

Het is inderdaad niet onredelijk te stellen dat rugzakken of grote tassen eventueel – 

zoals naar aanleiding van de aanslagen van 22.03.2016 is gebleken – kunnen worden 

gebruikt om explosieven en eventueel zelfs wapens in te verbergen.   Uiteraard vormen 

explosieven en wapens een gevaar voor de openbare veiligheid. 

De vergunningsplicht leidt er ook toe dat randvoorwaarden in functie van de openbare 

veiligheid, zoals de omvang van de perimeter waarin de rugzakken en grote tassen 

verboden zijn, kunnen worden opgelegd. 

 

Handelend op advies van de lokale politiezone Gavers. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en decretale bepalingen: 

 

- De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 135, 119 en 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet; 

- De wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

- Het Gemeentedecreet in zonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 186. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het plaatsen van schermen en de organisatie van evenementen in open lucht gelinkt aan 

het EK voetbal van 10.06.2016 tot en met 10.07.2016 gebeurt op eigen 

verantwoordelijkheid van de organisatoren en is onderworpen aan een voorafgaande en 

schriftelijke machtiging te verlenen door de burgemeester. 

Elke aanvraag moet tenminste vijftien kalenderdagen vóór de voorziene datum 

gebeuren.   De burgemeester kan afwijking verlenen op deze termijn. 



 

De aanvraag moet volgende inlichtingen en gegevens bevatten:  

 

- de naam, het adres, het telefoonnummer en de e-mailgegevens van de 

organisator(en);  

- het voorwerp van het evenement;  

- de plaats, de datum en het tijdstip van het evenement; 

- de door de organisatoren voorziene veiligheidsmaatregelen en maatregelen ter 

handhaving van de orde met inbegrip van de door de organisatoren genomen 

maatregelen ter controle van het verbod opgenomen in art. 2 en de in dit artikel 

voorziene perimeter; 

 

De burgemeester kan alle voorwaarden opleggen ter vrijwaring van de openbare orde die 

hij dienstig acht.  

 

Bij gewichtige redenen kan hij de vergunning weigeren. 

 

Artikel 2: 

  

Het is verboden op openbare plaatsen,  zowel in open lucht als in besloten openbare 

plaatsen en waar meer dan 100 personen zijn toegelaten, en waar schermen zijn 

geplaatst of evenementen plaats hebben ter gelegenheid van het Europees 

voetbalkampioenschap 2016, in het bezit te zijn van rugzakken en grote tassen. 

 

Dit verbod geldt: 

- indien de activiteit plaats heeft in open lucht, binnen een perimeter vast te stellen 

ter gelegenheid van het verlenen van de vereiste vergunning door de bevoegde 

overheid; 

- indien de activiteit plaats heeft in een besloten plaats, binnen de besloten plaats. 

De organisatoren van de activiteit zijn verplicht toe te zien of toe te laten zien op de 

naleving van dit verbod. 

 

Dit verbod geldt met behoud van alle andere wettelijke, decretale en reglementaire 

bepalingen. 

 

Artikel 3: 

 

De politiediensten zijn belast met de controle op de naleving op deze verordening en het 

opstellen van proces-verbaal inzake overtreding. 

 

Artikel 4: 

 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van maximum 350 

euro, indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 euro indien de 

feiten worden gepleegd door een minderjarige. 

 

Artikel 5: 

 

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

Gemeentedecreet.   

 

Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking en geldt tot en met 

10.07.2016. 



 

Artikel 6: 

 

Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West-Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

 

22. Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren bijakte. 

De gemeenteraad, 

 

In aanwezigheid van volgende raadsleden: 

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

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

Rita Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, 

Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck. 

 

Neemt kennis van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het 

dagordepunt “Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren bijakte.” te verdagen naar de volgende gemeenteraad om reden van het 

ontbreken van de dienstige stukken. 

 

De bespreking van het dossier wordt met unanimiteit verdaagd. 

 

23. Vragenkwartiertje. 

1.Raadslid Francis Pattyn 

 

1.1.We lezen in het college van 03.05.2016 dat ze het gelijkheidsbeginsel laten spelen en 

niet bereid zijn om de volledige som of de extra 50.000 euro bovenop de 50% subsidie te 

betalen aan Chiro de Sprokkels voor hun nieuwbouw project. 

De Sprokkels gaan dus bouwen in Hulste op dezelfde site waar school Noord gelegen is. 

De school die praktisch uit zijn voegen aan het barsten is door het stijgende 

leerlingenaantal heeft dringend nood aan extra ruimte.  Ideaal zou je denken om een 

combinatie te maken tussen de Chiro en de school, de twee vakschepenen werden 

uitgestuurd, Michaël en Patrick, maar komen nu van een kale reis terug.  We zouden 

mogen verwachten dat die twee schepen, toevallig beiden van Hulste, daar hun tanden 

gingen inzetten en dit op het college verkocht kregen….alhoewel we lezen in de beslissing 

van het college ook dat ze opnieuw het gesprek willen opstarten om eventueel een 

huurovereenkomst op te stellen.  We zijn nu een drietal weken verder, hoe staan de 

onderhandelingen want het water staat aan de lippen voor de school, hebben jullie een 

andere oplossing in de mouw zitten of wordt er misschien een inschrijvingsstop ingevoerd 

zoals er reeds vele Harelbeekse scholen hebben? 

 

1.2.Graag dringend een standpunt van het college over een eventuele jachthaven in 

Harelbeke ter hoogte van het moleneiland: 

- RUP is in opmaak: wordt de jachthaven daarin mogelijk gemaakt? 



- W&Z zegt dat hij naar Harelbeke komt, wie zal dit financieren? W&Z, de 

projectontwikkelaar van het moleneiland, of de stad? Subsidies zijn blijkbaar moeilijk 

te verkrijgen voor zo’n projecten? 

- Moet er niet eens dringend rond de tafel gezeten worden met Kuurne als de 

jachthaven zou verhuizen?  Blijkbaar zou Kuurne ook garanties hebben gekregen.  Als 

er niet wordt gesproken met W&Z en met Kuurne zal dit uitdraaien zoals het dossier 

van het zwembad en de brandweerkazerne, niets dus…..…  

- Wij van de CD&V denken dat een jachthaven op die locatie uiterst geschikt is en een 

trekpleister kan worden voor Harelbeke.  Op vandaag is die site een grote bouwwerf 

maar het verandert er aan een snel tempo, graag dringend actie! 

 

1.3.Antwoord naar aanleiding van de recente persnota 

Ik dank de secretaris voor de correcte weergave van mijn vraag op de vorige 

gemeenteraad: ”Kan mij een lijst worden bezorgd van alle procedures van  bedrijven  

tegen de stad. Dit in het kader van een onderzoek die ik voer over Harelbeke als meest 

ondernemende West-Vlaamse gemeente” .  Een erkenning die ik, en ik veronderstel 

samen met het voltallig schepencollege, graag in de toekomst zou behouden.  Wat ik 

echter niet had verwacht dat jullie mijn vraag ging communiceren via de pers.   

Met volgende passage heb ik een beetje moeite want ik heb zoiets nooit beweerd: “Op 

basis van het voorgaande heeft het college op 17.05.2016 geoordeeld dat het overzicht 

niet kan worden uitgelegd als een symptoom van een negatief ondernemingsklimaat.”  In 

ieder geval bedankt voor de lijst. Ik zal er nog de betwistingen van de leegstaande 

bedrijfsgebouwen zelf bijtellen en dan kan ik verder. 

 

Collegebeslissing van 17.05.2016 die voorafgaand de gemeenteraadzitting werd 

bedeeld aan de raadsleden. 

 
“Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 

In de gemeenteraad van 18.04.2016 april vroeg raadslid Francis Pattyn “een overzicht van de 
lopende procedures tegen de stad, ingespannen door bedrijven”.  De vraag werd gesteld in het 

kader van het in de stad heersende bedrijfsklimaat. 
 
Dergelijke lijst bestond niet. 
 
De juridische dienst heeft de vraag bekeken. 

 
Onder bedrijven dient, gezien de context van de vraag, te worden verstaan zelfstandigen, vrije 
beroepen en handelsvennootschappen. 
 
Het begrip procedure moet worden begrepen als een vordering tegen de stad voor een rechtbank, 
dus louter jurisdictionele beroepen.  Administratieve beroepen zijn geen procedures in de zin van 
de vraag en behoren hoe dan ook tot de gewone administratieve besluitvorming.   De opvolging 

van dergelijke administratieve beroepen gebeurt trouwens niet door de juridische dienst. 
 
Het college neemt kennis van de door de juridische dienst opgestelde lijst en voorgelegde van 
11.05.2016. 
 
Het volgende blijkt. 

 
- De lijst bevat maar negen procedures. Al bij al is dit zeer bescheiden.  Een aantal 

procedure lopen ook al van vóór 02.01.2013 of vinden hun grondslag in een beslissing die 
vóór deze datum werden getroffen. 

- In één procedure is de stad eiser, en dus geen verweerder, ter vrijwaring van de staat van 
het openbaar domein (verzakking Tarwestraat). 

- In één dossier is de stad betrokken zonder dat ze de initiatiefnemer is voor de werken 

(Overleiestraat 1). 



- Drie dossiers handelen over een geschil in het kader van een overheidsopdracht, waarbij 

een aannemer in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten tegen de stad een door 

de stad betwiste vordering stelt. 
- Eén dossier handelt over een geschil inzake een voetweg tussen de Stationsstraat en het 

Stationsplein met een eigenaar van een pand aan het Stationsplein en zijn 
patrimoniumvennootschap. 

- Eén dossier handelt over een betwiste ereloonstaat van een advocatenkantoor en de 
professionele aansprakelijkheid van dit kantoor. 

- Twee procedures hebben betrekking op een afgewezen fiscaal bezwaar, één in de 
leegstandsbelasting en één in de belasting op barpersoneel, privéclubs en rendez-
voushuizen. 

 
Op basis van het voorgaande moet het college vaststellen dat het overzicht in ieder geval niet kan 
worden uitgelegd als een verschijningsvorm van een negatief ondernemingsklimaat. 

 
Integendeel.   
 

- De lijst is uiterst beperkt.   
- Ook blijkt dat het voorwerp van de geschillen niét getuigt van beslissingen die zouden 

wijzen op een bedrijfsonvriendelijk klimaat.  Het gaat telkens om geschillen die behoren tot 
wat men kan noemen een “normale bedrijfsvoering” van de stad.  Net zoals bedrijven loopt 

de stad het risico om, ook al wil men dat  niet, meegesleept te worden in procedures.  
Anderzijds kan dit risico voor de bestuursorganen van de stad geen reden zijn om geen 
beslissingen te nemen of beslissingen te nemen die niet het publiek belang zouden dienen, 
de rechten van de stad zouden vrijwaren of zouden ingaan tegen de wet. 

- Ook is het algemeen bekend dat hoe langer hoe meer tegen de overheid wordt 
geprocedeerd.  Ook de stad ontsnapt daar niet aan. 

- Tot slot, de lijst geeft enkel een overzicht van de lopende gerechtelijke procedures niét van 

de uitslag ervan.  Er kan dus worden gesteld dat een lijst van de lopende gerechtelijke 
procedures helemaal geen goede indicator is om eventueel te besluiten tot een 
bedrijfsonvriendelijk klimaat. 

 
Om deze redenen; 
 

Na beraadslaging; 
 

Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Het college neemt kennis van de genoemde lijst en beslist in voormelde zin aan het raadslid te 

antwoorden op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.” 

 

 

2.Raadslid Sofie Decavele 

Ik wens hier aan de gemeenteraad mee te delen dat ik binnenkort stop met actieve 

politiek.  Ik geef de voorkeur aan mijn advocatuurpraktijk en aan mijn familie.  En een 

derde taak erbij nemen lukt me helaas niet.  Dit wordt wellicht mijn laatste 

gemeenteraad, maar eerst wens ik met de fractieleider nog mijn opvolging verder te 

bekijken.  

Drie carrières zijn jammer genoeg niet combineerbaar. 

 

 

3.Raadslid Kathleen Duchi 

3.1.In verband met de kerken. 

Ik heb gelezen dat de kerken geld krijgen om na te denken over hun herbestemming.  Is 

dat ook zo in Harelbeke? 

 

3.2.Ik las in de krant dat er een nieuw warmtebedrijf voor Vlaanderen opgericht wordt.  

Het verwondert mij dat ik hier in deze raad nog niets over dit dossier gehoord had. 

 



 

4.Raadslid Eric Kerckhof 

4.1.Begraafplaats Hulste. 

Onlangs was ik nog op de begraafplaats in Hulste en werd toen al aangesproken over het 

onkruid dat overal woekert. 

Gisteren ben ik nog eens langs geweest en een paar foto’s genomen zoals je kan zien. 

Akkoord, er wordt gevraagd aan de families om rond de zerken zelf het onderhoud te 

doen en het onkruid te verwijderen. 

Maar de stad blijft in gebreke om zelf de paden te onderhouden en onkruid vrij te 

houden, dit stimuleert zeker de familieleden niet om de perkjes rond de zerken proper te 

houden, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. 

De groeiperiode is nu terug aangebroken en is het dringend nodig om op te treden 

anders wordt het terug een vuile bedoening zoals verleden jaar. 

Daarom mijn vraag maak de paden waar nodig proper en onkruidvrij, plaats boordstenen 

of iets dergelijks en gebruik grint i.p.v. houtsnippers, zodat alles binnen de perken blijft ! 

Openbaar groen krijgt op veel plaatsen in onze stad speciale aandacht en dat is goed. 

Een begraafplaats is naast een plaats van ingetogenheid ook een plaats die moet rust 

uitstralen in een onderhouden groene omgeving. 

PS. ik zie ook nergens geen opschrift meer die de mensen erop wijst om zelf de perkjes 

te onderhouden. 

 

4.2.Okra. 

Op 8 mei had Okra een activiteit in het cultureel centrum Het SPOOR en er was 

tegelijkertijd een andere activiteit van een regionale vereniging die parkeerverbod 

aangevraagd had op de volledige parking van cc Het SPOOR. Dit leidde ertoe dat de 

mensen van Okra nergens hun auto kwijt konden, bovendien was er die dag ook nog 

markt.  Ik zou toch pleiten voor enige voorzichtigheid en terughoudendheid als er vragen 

komen om de volledige parking te reserveren. 

 

 

5.Raadslid Rosanne Mestdagh 

Ik verwijs naar de jumelage met Air-sur-la-Lys en met het mooie programma dat rond 

deze jumelage volledig ontwikkeld wordt.  Ik heb ook gezien dat de stokbroden op de 

ronde punten al heel veel reactie op de sociale media veroorzaken, maar ik wil in de 

marge hiervan toch even een pleidooi houden voor onze band met de gemeente Kinheim 

in Duitsland.  Ik was daar onlangs op bezoek en de huidige burgemeester betreurt het 

toch dat er geen contact is met de huidige burgemeester van Harelbeke, zelfs zijn 

nieuwjaarswensen werden niet beantwoord.  Misschien is het een goed idee om een 

delegatie uit te nodigen bij de opening van de nieuwe brug binnenkort in het centrum 

van Harelbeke. 

 

 

6.Raadslid Hilde De Bruyne 

Ik wil de meerderheid bedanken om de schepencollegeverslagen zo snel online 

beschikbaar te maken. 

 

 

7.Raadslid Rik Vandenabeele 

Ik heb een vraag gekregen of er nog beleg komt op het rondpunt aan De Mol. 

 

 

8.Raadslid Stijn Derammelaere 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om Sofie Decavele te bedanken voor haar 

activiteiten in deze gemeenteraad en haar tussenkomsten.  En tegelijkertijd een lans 

breken voor jonge gemeenteraadsleden in deze gemeenteraad.  Ik vind het een jammere 

vaststelling dat het voor de tweede keer is in deze legislatuur dat iemand deze raad 

verlaat vanwege het moeilijk te combineren van het gemeenteraadslid zijn enerzijds en 



voltijds werken anderzijds.  Ik verwijs hiervoor naar het vertrek naar Sofie, maar ook 

naar het vertrek van Alexander De Waele. Misschien moeten we nadenken over een 

betere ondersteuning van beginnende gemeenteraadsleden.  Alexander De Waele werd in 

de NVA-fractie goed vervangen door een nieuw en jong element en ik ben ervan 

overtuigd dat de CD&V dat ook zal doen. 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen David Vandekerckhove 

In verband met de jachthaven. 

In 2015 werd deze mee in het bestek van W&Z voorzien.  Het is niet zo dat de stad een 

jachthaven op eigen initiatief zal realiseren, dat wordt aan derden overgelaten.  Maar het 

RUP Moleneiland wordt nu voorbereid en we zijn in overleg met alle partijen zoals 

gebruikelijk, dus ook met Kuurne.  Ik volg dit dossier verder van dichtbij op zodanig dat 

alles op een correcte manier op zijn plooi komt. 

 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

Ik neem uw vraag rond Kinheim en de verbroedering mee ter bespreking.  Ik kan u 

verzekeren dat de overheid van Kinheim uitgenodigd wordt. 

 

 

Burgemeester Alain Top 

In verband met de vraag rond de nieuwjaarskaart aan Kinheim. 

Ik kan u verzekeren dat ook Harelbeke een nieuwjaarskaart aan Kinheim gestuurd heeft. 

 

Wat de vraag rond het kerkhof betreft. 

Jullie kennen de problemen van vorig jaar.  Het is zo dat we momenteel werken aan een 

omvorming van de paden en het onderhoud van de paden.  We gaan dus eigenlijk naar 

het inzaaien van onze grindpaden met gras zodat we onze paden kunnen afrijden met 

een grasmachine.  Geef ons nog even de tijd om alles om zijn juiste plaats te krijgen. 

 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

In verband met de vraag omtrent De Sprokkels. 

Ik wil een en ander even duidelijk stellen.  De chiro doet een stuk nieuwbouw en doet 

een stuk renovatie.  Voor deze twee projecten krijgen zij conform het bouwfonds 50 tot 

75 % subsidies. Dit net zoals dit geldt voor alle andere jeugdverenigingen die wensen te 

bouwen of te renoveren. Dat is een eerste punt. 

Een tweede punt is dat de school plaats tekort heeft.  Vooral als het regent heeft men 

nood aan een soort van overdekte speelplaats om de kinderen te kunnen laten spelen. 

Er werd daarom gedacht aan het gebruiken van andere gebouwen. En een mogelijke 

optie hierbij was/is de nieuwbouw van de chiro.   

Mijn collega Patrick Claerhout en ik zijn naar de chiro getrokken met deze vraag. Dit 

vooral om te zien wat mogelijk was.  Het antwoord van de chiro was dat zij het gebruik 

van de lokalen door de school wel zagen zitten, maar hiervoor graag 50.000 euro extra, 

bovenop de subsidies, hadden gehad. Daarnaast was het onder meer ook hun vraag om 

de toiletten te laten onderhouden door de stadsdiensten.  

Het college heeft beslist om niet in te gaan op deze vraag om redenen van gelijkheid met 

andere jeugdverenigingen. Bovendien is het zo dat ik voor de jeugdvereniging toch wel 

enige flexibiliteit wil wanneer de lokalen zouden worden gebruikt door derden.  U moet 

weten als wij die 50.000 euro bijleggen, dan betalen we eigenlijk het volledige bouwwerk 

en kunnen wij als eigenaar beschouwd worden.  En dan zijn de rollen omgekeerd en ik 

denk niet dat dit positief is voor de chiro. Dan wordt het eerder een gebouw van stad dat 

‘door de chiro kan gebruikt worden’. De optie van het college is om met de chiro rond de 

tafel te zitten om een huurovereenkomst af te sluiten op maat van de chiro en op maat 



van de school Noord zodanig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid duidelijk gedefinieerd 

wordt. 

Op vandaag zijn er nog geen initiatieven genomen om een tweede gespreksronde te 

doen met de chiro.  Zolang het gebouw er niet staat, kunnen we uiteindelijk niets huren. 

 

Reactie raadslid Francis Pattyn 

Ik dank u voor het antwoord, maar ik pleit er toch voor om in dit concreet geval te 

proberen de samenwerking rond te krijgen, want beide partijen hebben er belang bij. 

 

 

Schepen Patrick Claerhout 

In de marge van de vragen rond de stokbroden wens ik iedereen uit te nodigen voor het 

programma van ‘La douce France’ en dank ik de collega’s voor de steun en de reclame. 

 

 

Schepen Inge Bossuyt 

In verband met het opgerichte warmtebedrijf. 

Het is zo dat Infrax en Eandis eigenlijk op een terrein dat heel dicht bij elkaar lag 

collega’s/concurrenten waren.  Ze hebben ingezien dat ze beter de krachten bundelden, 

dat het kostenefficiënt was en gelukkig komt er nu een samenwerking langs beide kanten 

van de Leie. 

 

In verband met de subsidiëring van de herbestemming van kerken. 

Het is zo dat Harelbeke daar reeds op inspeelt en in een eerste groep zit van 

subsidiëring.  Oorspronkelijk werd nagedacht over het indienen van de kerk Sint-Jozef en 

de kerk Sint-Rita om na te gaan hoe we konden herbestemmen.  Ondertussen is de kerk 

Sint-Rita beschermd en kunnen we doorgaan met de Sint-Jozefskerk.  De eerste 

vergadering om dit verder fine te tunen moet nog doorgaan. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp West’. 

Beslissing tot opmaak, contractuele voorwaarden en raming (35.601,03 

euro waarop geen btw verschuldigd). Goedkeuring. 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Uiteraard ben ik blij dat dit dossier hier vanavond op de agenda staat.  Belangrijk is dat 

het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site ‘gemeenteschool – oude 

bibliotheek – sporthal’ geïntegreerd worden in dit verhaal. 

Er zijn inspraakmomenten geweest en het is duidelijk dat er nood is aan ruimte en 

aangepaste gebouwen.  Dit voor onze jeugd, de sport, onze academie, voor de 

speelpleinwerking, maar ook voor het socio-culturele leven en de zorgsector waarbij ik 

dan denk aan onze senioren. 

Er zijn heel wat goede ideeën naar boven gekomen.  Ik hoop dan ook dat er zoveel 

mogelijk rekening mee wordt gehouden.   

Ik ben ook in blijde verwachting van jullie visie hieromtrent. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Moeten we de RUP’s die er nu nog aankomen niet even temporiseren? Er is een 

belangrijke wetswijziging op komst van de Vlaamse Overheid. 

 

Antwoord schepen David Vandekerckhove 

Ik wil eerst zien of die wetswijziging op korte termijn er door komt of niet.  Anders wordt 

alles teveel vertraagd. 

 

 



4 Straatnaamwijziging van een deel van de Hoornstraat op de verkaveling 

Bistierland naar Bijenetersstraat. Definitieve vaststelling. 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert 

De secretaris mag gerust mijn tussenkomst van februari 2016 overnemen.  Ik hoop dat 

in de volgende dossiers de meerderheid beter luistert naar de adviesorganen. 

 

 

5 PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum : 

1) Goedkeuren van (a) desaffectatie openbaar domein en (b) 

opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra.  

2) Kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag. 

3) Goedkeuren tracé der wegen. 

4) Goedkeuren contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Wij spreken hier van eeuwigdurende dienstbaarheden, nu uitgewerkt door de 

samenwerking van juristen en notarissen, een perfecte illustratie van de vaststelling dat 

wij een angstige samenleving zijn, die alles via juristen wenst op te lossen. Ik permitteer 

mij dus tegen zoveel wijsheid in toch enkele pertinente vragen te stellen over dit 

eeuwigdurend project. 

1) Het project wordt gebouwd op de oevers van een rivier de Leie maar ook op de oude 

bedding van de Arendsbeek. Stel dat er bij de realisatie van de ondergrondse parking 

serieuze waterproblemen opduiken, wie is dan de verantwoordelijke instantie? 

2) Wat gebeurt er met de eeuwigdurende concessie wanneer: 

- Immogra overgenomen wordt door een andere immobiliënmaatschappij: moeten dan 

alle contracten opnieuw worden goedgekeurd? 

- Immogra zijn afspraken t.o.v. het stadsbestuur niet nakomt? 

 

3) Wat is de totale kostprijs van de juridische ondersteuning tot op heden? En wat is de 

raming van de kosten tegen eind 2019, datum van de realisatie van het project? 

 

De leidraad voor de toekenning van de concessieovereenkomst is opnieuw een 

illustratie van de regeldrift van onze juristen: 

- Tijdens de vorige legislatuur bestonden bij de toenmalige meerderheid vragen bij de 

realisatie van dit paviljoen: het werd buiten het project gehouden. 

- Nu komt dit project plots in een zeer grote stroomversnelling. 

Volgende vragen : 

1) Dit project zal worden gerealiseerd op grond, die nog moet gewonnen worden op de 

Leie dus op nog niet gerealiseerd grondgebied. 

2) Is er al een vergunning vanuit Waterwegen en Zeekanaal om dit project te realiseren? 

3) Er bestaan enkel een aantal schetsontwerpen, geen enkel uitgewerkt plan. 

4) Wij zijn op zoek naar een duurzame, marktconforme, efficiënte, ruimtelijk 

aanvaardbare en commercieel haalbare uitbating, waarvoor commerçanten zich nu 

vlug moeten kandidaat stellen maar waarvan de realisatie ten vroegste in de volgende 

legislatuur vanaf 2019 wordt gerealiseerd. 

5) Het stadsbestuur neemt hier blijkbaar zelf het initiatief tot realisatie en opent daarmee 

een nieuwe deficitaire post in het nu al te dure marktproject. 

6) Dit project illustreert de vervreemding van ons stadsbestuur t.o.v. actief 

ondernemerschap. 

 

Collega’s wat hier voorligt is een project, dat zweeft boven het Leiewater als een soort 

Fata Morgana, misschien de juiste naam voor dit paviljoen. 

Wij stellen dus voor om dit punt uit te stellen, gezien de grote onduidelijkheid, het niet 

dringend karakter en de financiële risico’s. 

 

  



Reactie burgemeester Alain Top 

Ik ben geen jurist, maar zal toch proberen zo goed mogelijk te antwoorden op al uw 

vragen. 

1.Afspraken en verantwoordelijkheden. 

Die zijn duidelijk beschreven in de overeenkomst en na oplevering gaan die afspraken en 

verantwoordelijkheden over van de aannemer naar de gemeenschap der eigenaars. De 

syndic als u het wenst.   

 

2.Voor wat betreft de kost van de juridische ondersteuning. 

Die zullen we bezorgen aan de gemeenteraad. 

 

3.Wat uw vraag rond het paviljoen betreft. 

Er werd vroeger inderdaad beslist om het paviljoen als verplichting bij de uitvoering er uit 

te halen.  Vandaag beslissen we rond het goedkeuren van een leidraad om dus de 

eventuele komst van een paviljoen voor te bereiden.  Het is namelijk zo dat we nu 

beginnen te bouwen en dat we bij die bouw dan ook best rekening houden met de 

eventuele komst van het paviljoen zodanig dat we in de toekomst niet moeten 

herbeginnen.  We moeten rekening houden met het gebouw bij het afwerken van de 

oevers.  We moeten contacten en contracten aangaan met Waterwegen & Zeekanaal.  Dit 

zou toch allemaal op voorhand moeten bekeken worden. 

Of het deficitair zal zijn of niet, zal blijken in de toekomst en zal ook blijken uit het feit of 

er zich kandidaturen aandienen of niet.  Laat ons duidelijk zijn, vandaag keuren we een 

leidraad goed om die procedure te voeren.  Het is niet zo dat we vandaag gunnen. 

En waarom doen we dit vandaag vooraleer we aan de bouwwerken beginnen?  Omdat als 

het paviljoen er dan toch moet komen, er heel veel meer kosten zullen zijn dan als we 

het achteraf moeten realiseren.  Bovendien is het zo dat ondernemers die willen 

intekenen op het paviljoen, tijd moeten hebben om een businessplan op te stellen en om 

na te gaan of dit inderdaad kosten/baten gewijs goed in elkaar zit. 

We evolueren dus van kandidatuur naar een goede bieding. 

 

Reactie raadslid Stijn Derammelaere 

Ik reageer op het woordje ‘eeuwigdurend’ van collega Rik Pattyn.  Het is inderdaad zo 

dat in het verleden, als ik naar de Markt keek ik het woord ‘eeuwigdurend’ in mijn hoofd 

kreeg.  Ik ben blij dat het er nu eindelijk van komt en dat het niet eeuwigdurend zal zijn, 

maar voor de eeuwigheid zal zijn in de nabije toekomst. 

Ik wil het ook nog even hebben over het aspect juridische bijstand.  Vanuit de oppositie 

wordt hier steeds negatief op gereageerd, terwijl ik dat eigenlijk juist positief vind.  De 

marktwerken zijn één van de grootste dossiers die Harelbeke ooit heeft gevoerd met een 

heel grote complexiteit waarbij professionele ondersteuning zeker en vast op zijn plaats 

is. 

 

Reactie burgemeester Alain Top 

Ik blijf ervoor pleiten om over de leidraad vandaag te beslissen. 

 

Reactie raadslid Rik Pattyn 

Ik heb geen probleem met het feit met de juristen op zich, die moeten inderdaad hun rol 

spelen.  Maar ik vind wel dat de politici meer de touwtjes in handen moeten nemen.  Nu 

worden beslissingen soms teveel afgeschoven naar juristen. 

Voor wat het project zelf betreft.  Ik vind de beschrijving te onduidelijk, we gaan hier te 

snel.  Ik vind dat we dit punt beter verdagen.  Ofwel zit er reeds een kandidaat te 

wachten en is dit een enscenering van een overheidsopdracht.  Ik zou het dossier liever 

verdagen. 

 

  



Na een korte schorsing aangevraagd door de CD&V fractie, neemt fractieleider 

Rita Beyaert het woord en stelt het volgende: 

“We steunen de meerderheid in het goedkeuren van de PPS-constructie voor wat betreft 

de punten 1, 2 en 3.  Maar we maken het grootste voorbehoud voor het project 

paviljoen.  We wensen dat dit voorbehoud expliciet in de notule wordt opgenomen.” 

 

 

6. Uitbreiding exclusieve dienstverlening door Leiedal in functie van de raad 

van bestuur van 24 mei 2016. 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Ik vind het een zeer goed initiatief.  Alleen lijkt me dit voor Leiedal een hele kluif te zijn.  

Ik denk dat we daarom best een financiële raming maken voor wat we nu eigenlijk 

concreet willen en dat we dit misschien gespreid over de tijd kunnen doen. 

 

Antwoord schepen David Vandekerckhove 

Als ik het goed voorheb dan kost het 10.000 euro waarvan de stad 20 % voor zijn 

rekening zal moeten nemen. 

 

Reactie raadslid Rik Pattyn 

Dan is het zeer goedkoop en gaan we zeker akkoord met deze vraag. 

 

 

8 Heraanleg parking site Arendswijk. Goedkeuren bestek, raming (46.485 

euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Hebt u een concreet zicht op de timing? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Daar kan ik momenteel niet op antwoorden. 

 

Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh 

We hebben een paar activiteiten eind juni en in december.  Kunnen zij doorgaan? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Ik zal jullie inlichten. 

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

Er komen geen parkeerplaatsen bij, noch verminderen deze in aantal. Het is gewoon zo 

dat de gebruikers van de gebouwen wel eens parkeren op de speelplaats. En dit wordt 

getolereerd. 

Ik denk dat het college niet van zinnens is om daar vaste parkeerplaatsen te maken, zelf 

zou ik negatief adviseren. 

Het is dringend omdat de verharding van de speelplaats heel snel degradeert, mede 

omdat er voertuigen over rijden. Ook onze eigen vrachtwagens voor levering van 

feestmaterialen of afvalophaling (camionette). 

De speelruimte blijft dezelfde. Wat betreft de activiteiten is dit geen probleem, daar de 

werken nog moeten aanbesteed worden. 

 

 

Tussenkomst raadslid Willy Vandemeulebroucke 

Ik wil jullie er op attent maken dat we ook in Stasegem een parking maakten van de 

speelplaats en ik hoop dat we na één jaar niet concluderen dat we een foute beslissing 

nemen. 

 



10 Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden Hulste.  Goedkeuren 

bestek, raming (14.421 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne 

Ik wil een vraag stellen over de nabij gelegen tennisvelden.  Blijkbaar zijn op één van de 

velden de netten weg. 

 

Antwoord schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Er werd in deze winter een vraag gesteld om de belijning terug in orde te brengen.  Eén 

veld is ondertussen in orde.  Ik vraag na om ook het tweede opnieuw in orde te brengen. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Er wordt voorgesteld om een deel in draad aan te leggen.  Is er dan geen gevaar voor 

vandalisme?  Zullen er geen gaten in die draad tevoorschijn komen? 

 

Antwoord schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Klopt inderdaad.  Maar de omheining naast het fietspad is in beton aangemaakt.  De 

draad is enkel bedoeld om langs de trainingsvelden te zetten.  Nu is het ook draad en is 

er ook geen vandalisme aanwezig. 

 

 

18 Stedelijk basisonderwijs. Arbeidsreglement. Hervaststelling. 

Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh 

Ik begrijp dat in het stedelijk onderwijs elke klas uitgerust is met digitale tools en digitale 

borden.  Ik zou willen dat het gebruik ervan nagekeken wordt.  Blijkbaar is er in één van 

de scholen een incident geweest tussen het secretariaat en een leerkracht en een 

leerling.  En de communicatie voor dit incident gebeurde per mail en kwam op het bord 

waar het kind erbij zat.  Dit kan toch niet. 

 

 

19 Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling. 

Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh 

Ik heb in de rand van het retributiereglement toch een aantal vragen. Ik heb die op 

papier staan en geef even de korte inhoud. 

In het retributiereglement staan er tarieven over beamers; in de aula hangt er een grote 

beamer.  Is dit dan geen ander tarief?  En waar staat dit tarief? 

Er staan ook tarieven in over het gebruik van percolatoren, maar er is er maar één meer 

die werkt.  Kunnen er geen voldoende voorzien worden in de werking van het cc Het 

SPOOR? Ook het aantal aanwezige koffietassen is niet OK.   

Kan de regeling voor gratis tickets voor raadsleden en schepenen niet doorgetrokken 

worden naar de raadsleden van het OCMW? 

 

Antwoord schepen Annick Vandebuerie 

Ik vind het jammer dat u dit niet aangebracht hebt op de raadscommissie waar het 

retributiereglement besproken werd dan konden we dit verder bekijken. 

Wat de percolator betreft.  Ik kijk dit na. 

 

 

20 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring. 

Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne 

Ik hoop dat de rallyrijders dit jaar niet veel schade berokkenen en ik hoop vooral als er 

schade is, dat die vlot vergoed wordt. 

 

 



Reactie burgemeester Alain Top 

Ik raad de mensen die schade hebben aan dit onmiddellijk te melden aan de organisatie.  

Tot nu toe heb ik geen weet van slecht afgehandelde schade. 

 

 

21 Politieverordening naar aanleiding van het Europees 

voetbalkampioenschap.  Vaststelling. 

Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert 

Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de initiatiefnemers? 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

De communicatie is eigenlijk al gestart.  Vandaar dat we zo vroeg op deze gemeenteraad 

zijn geweest zonder echte omzendbrief.  Alle initiatieven waarvan we weet hadden zijn 

pro-actief gecontacteerd en meer algemeen is deze info ook opgenomen op de website 

en op alle andere mogelijke plaatsen waarbij we het publiek kunnen bereiken. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Wat als het tornooi verder loopt en de Belgen verder meedoen?  Dan zal de timing 

wellicht krap worden om dit 14 dagen op voorhand aan te vragen. 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Dit zullen we dan op dat moment wel zien, maar ik ga er vanuit dat alle beschikbare 

schermen ondertussen verhuurd zijn en dat diegenen die nu nog moeten beginnen 

nadenken over een initiatief te laat zijn. 

 

 

22 Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren bijakte. 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert in verband met het spreekrecht dienaangaande 

Ik wil de spreker en de burgemeester bedanken voor de uitleg bij dit punt.   

Het agendapunt ‘Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren bijakte’ dat hier vandaag op deze gemeenteraad geagendeerd staat heeft 

niets met competentie van de lokale brandweerlui of de lokale ambulanciers te maken.  

Het punt dat hier vandaag geagendeerd staat, gaat over de kazerne en het afsluiten van 

een eventuele bijakte om onderverhuring door Fluvia mogelijk te maken. 

Ik ben blij dat de meerderheid beslist heeft dit punt te verdagen om de bemiddeling een 

kans te geven. 

Dank u om te verdagen. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Ik wil Geert en de burgemeester bedanken voor de deskundige uitleg.  Het is voor onze 

fractie duidelijk dat de hulpverlening op een hoog niveau moet blijven.  Dit dossier kwam 

in deze raad al een paar keer ter sprake.  Iedere keer getuigt de burgemeester van een 

grondige dossierkennis en ik ben ervan overtuigd dat de burgemeester en de korpsleiding 

borg zullen staan voor een goede dienstverlening in Harelbeke.  Dit is voor mij het 

voornaamste. 

 

Ik heb ook begrip voor de vraag van de hulpverleners.  Het spreekt vanzelf dat iedereen 

correct vergoed moet zijn en blijven.  Het is onze grootste zorg dat zowel de 

hulpverlening op een hoog peil blijft als het feit dat de brandweerlui en de ambulanciers 

correct verloond worden. 

 

 

  



OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 4: 

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

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

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

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 18 april 2016 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.25 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Filip Kets 

Secretaris Voorzitter 

 


