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Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, 

Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: 
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Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, Stijn Soetaert, 

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

Hilde De Bruyne, Fleur De Buck, Mireille Vanlerberghe (vanaf de 

eedaflegging): Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris 

Verontschuldigd: Rik Vandenabeele, Sofie Decavele (ontslagnemend), 

Stijn Derammelaere: Raadsleden 

  

 

 

De zitting begint om 19.35 uur 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

2 Aktename van de afstand van een opvolgend gemeenteraadslid. 

3 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

4 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.06.2016. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

5 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

jaarrekening 2015. 

6 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Goedkeuren 

meerjarenplan 2015-2019. 

7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budget 2016. 

8 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2015. 

Kennisname. 

 



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

9 Jaarverslag stad Harelbeke 2015. Goedkeuring. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

10 Jaarrekening stad 2015. Vaststelling.  

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

11 Jaarrapport interne controle 2015. Goedkeuring. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

12 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Industrie-Eilandjes’. Voorlopige 

vaststelling ontwerp. 

13 Actieplan Bouwkundig Erfgoed. Beslissing tot opmaak en goedkeuren contractuele 

voorwaarden en raming (9.874,01 euro waarvan geen btw verschuldigd). 

14 Aankoop grond Overleiestraat 70. Goedkeuren van de aankoopakte onder 

voorbehoud door de afdeling Vastgoedtransacties verleden in functie van de parking 

van de stadsmagazijn-site in de Broelstraat. 

15 Afkoppelen van 462 openbare verlichtingspunten in landelijke wegen zonder 

bebouwing.  Goedkeuren bestek, raming (8.778 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

16 Aanpassen openbare verlichting en ondergronds brengen netten Nieuwstraat: 

grondwerken.  Goedkeuren bestek, raming (29.221,89 euro + 0 % btw) en 

gunningswijze. 

17 Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 : Beversestraat en Vlietestraat. Goedkeuren 

bestek, raming (60.993,06 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

18 Vernieuwen besturing CV-installatie cc Het SPOOR.  Goedkeuren bestek, raming 

(24.750 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

19 Leveren en plaatsen van skatetoestellen. Goedkeuren bestek, raming (10.743,80 

euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

20 Rollend materieel voor het departement facility. Dieplader voor kraan. Goedkeuren 

bestek, raming (11.983,47 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Dagelijks bestuur. Wijziging en coördinatie beslissing van 09.09.2013. 

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

bepalen mandaat vertegenwoordiging. 



23 Omslag brandweerkosten. Definitieve berekeningen 2013 en 2014. Advies. 

24 Gebruiksovereenkomst brandweerkazerne.  Goedkeuring bijakte. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

25 Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget PWB schooljaar 

2016-2017. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

26 Vragenkwartiertje. 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

27 Aanstellen van een financieel beheerder en vaststellen werfreserve. 

*** 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 02.01.2013 legde mevrouw Sofie Decavele de eed af als gemeenteraadslid. 

 

Bij brief van 30.05.2016, ontvangen op 31.05.2016, biedt zij haar ontslag als 

gemeenteraadslid aan.  Dit ontslag wordt definitief zodra de voorzitter ervan kennis heeft 

genomen.   

 

De voorzitter heeft, blijkens een mail van 01.06.2016, van de brief van mevrouw Sofie 

Decavele kennis genomen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 

Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 15. 

 

Om deze redenen ; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen. 

 

BESLUIT : 

 

Neemt akte van het ontslag dat als gemeenteraadslid wordt aangeboden door mevrouw 

Sofie Decavele. 

 

 



2. Aktename van de afstand van een opvolgend gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Mevrouw Sofie Decavele, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, heeft 

haar ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad hebben van dit ontslag akte 

genomen.  Door deze eerste aktename is dit ontslag definitief. 

 

Mevr. Decavele dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een opvolger 

behorend tot de lijst waarop zij werd verkozen en dit naar rang van deze opvolgers zoals 

vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14.10.2012 en 

correct bevonden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 23.11.2012. 

 

Ingevolge de eerdere installatie van opvolgers en eerdere afstanden is de eerst in 

aanmerking komende opvolger de heer Willy Demeulemeester. 

 

Bij mail van 01.06.2016, bevestigd bij brief van 03.06.2016, heeft de heer 

Demeulemeester afstand gedaan. 

 

De gemeenteraad behoort bij toepassing van artikel 9 van het gemeentedecreet (GD) 

van deze afstand akte te nemen.  Deze afstand wordt daardoor definitief. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en/of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet (GD), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 9 

 

Om deze redenen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt kennis van de afstand van de heer Willy Demeulemeester als opvolgend raadslid. 

 

 

3. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Mevrouw Sofie Decavele, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, heeft 

haar ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad hebben van dit ontslag akte 

genomen.  Door deze eerste aktename is dit ontslag definitief. 

 

Mevrouw Sofie Decavele dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een 

opvolger behorend tot de lijst waarop zij werd verkozen en dit naar rang van deze 

opvolgers zoals vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 



14.10.2012 en correct bevonden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 

23.11.2012. 

 

De eerste in aanmerking komende opvolgster verkozen op de lijst waarop mevrouw Sofie 

Decavele is verkozen, is – ingevolge installatie van eerdere opvolgers en afstanden - 

mevr. Mireille Vanlerberghe, Muizelstraat 99 te 8531 Harelbeke. 

 

Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 

gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun 

mandaat op door de eedaflegging.  Dit geldt ook voor een opvolger. 

 

Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de opvolger door de 

gemeenteraad te worden onderzocht (art.7 par. 3 GD). 

Pas na goedkeuring van de geloofsbrieven mag de opvolger tot de eedaflegging worden 

toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

- de betrokkene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

- dat hij/zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevindt.  Mocht dit 

wel zo zijn, dan wordt het raadslid geacht afstand te doen van zijn mandaat. 

 

De raad neemt, met betrekking tot mevr. Mireille Vanlerberghe kennis van: 

 

- een recent uittreksel uit de bevolkingsregisters; 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1; 

- een verklaring op eer betreffende het zich niet bevinden in een van de gevallen 

voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet en andere wetgeving; 

- het verslag van de geloofsbrieven opgemaakt door de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

Uit het verslag inzake de geloofsbrieven blijkt dat de geloofsbrieven van voornoemde 

persoon kunnen worden goedgekeurd. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen : 

 

- het gemeentedecreet, in zonderheid art. 7, 11 en 12; 

 

In openbare zitting vergaderd; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Keurt de geloofsbrieven van mevr. Mireille Vanlerberghe, opvolgend gemeenteraadslid, 

goed en laat betrokkene toe tot de eedaflegging. 

 

*** 

 

Vervolgens legt mevr. Mireille Vanlerberghe in openbare zitting de eed als gemeenteraadslid 

af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen”. 



 

De eedaflegging gebeurt regelmatig. 

 

In openbare zitting vergaderd; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt akte van deze eedaflegging. 

 

Stelt met unanimiteit vast dat mevr. Mireille Vanlerberghe het mandaat van gemeenteraadslid 

heeft opgenomen. 

 

 

4. Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.06.2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Alhoewel het gemeentedecreet (GD) niet meer expliciet voorschrijft dat er een rangorde 

van de gemeenteraadsleden dient opgemaakt, stelt de omzendbrief van 19.10.2012 

inzake de installatievergadering toch dat het aangewezen is een rangorde onder de 

raadsleden op te maken. 

 

De rangorde van de raadsleden is in eerste orde functie van hun anciënniteit (art. 8 par. 

4 lid 2 GD).  Het gemeentedecreet geeft verder geen antwoord op de vraag wat onder 

anciënniteit moet worden verstaan.  De omzendbrief van 19.10.2012 beschouwt als 

anciënniteit de gehele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft 

uitgemaakt van een gemeenteraad van gelijk welke gemeente.  Deze tijdsduur mag dus 

onderbroken zijn en is niet beperkt tot één gemeente. 

 

Verder bepaalt de omzendbrief, zonder daarvoor te kunnen terugvallen op expliciet en 

algemene bepalingen van het decreet, dat bij gelijke anciënniteit het aantal 

naamstemmen in de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad bepalend is.  Is 

ook dat gelijk, dan geeft het aantal stemmen van de lijst in deze verkiezingen de 

doorslag.  De voorkeur wordt dan gegeven aan het gemeenteraadslid wiens lijst het 

meeste stemmen behaalde. 

 

De rangorde tussen de gemeenteraadsleden dient te worden bepaald door de 

gemeenteraad gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als bevoegd wordt 

aangewezen. 

 

De rangorde is belangrijk, bvb. bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de 

gemeenteraad en indien deze zelf geen vervanger heeft aangewezen, of – onder 

hetzelfde voorbehoud - wanneer deze wegens verbodsbepaling niet kan zetelen.  In dat 

geval is het raadslid met de hoogste anciënniteit dat, behoudens indien de voorzitter een 

vervanger heeft aangewezen - tijdelijk vervangt.  Ook bij de vervanging van een schepen 

die tijdelijk afwezig is speelt de rangorde. 

 

Er werd kennis genomen van de beslissing van 16.02.2015 waarbij voor het laatst de 

rangorde van de gemeenteraadsleden werd vastgesteld.   

 

Er werd tevens kennis genomen van de tabel van de algemene telling van de stemmen, 

gevoegd bij het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de stad Harelbeke 



inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 en van de eedaflegging van mevr. 

Mireille Vanlerberghe op 20.06.2016. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 8 par. 4; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Bepaalt de rangorde tot en met 20.06.2016 van de gemeenteraadsleden als volgt: 

 

Nummer op 

de rangorde 

Naam en 

voornaam 

Gecumuleerde 

anciënniteit in 

dagen 

Aantal 

naamstemmen 

in de 

verkiezingen 

van 

14.10.2012 

Aantal 

stemmen 

van de lijst 

van 

betrokkene 

op 

14.10.2012  

1. Beyaert Rita 9.634 2.618 niet van 

toepassing 

2. Vandemeulebroucke 

Willy 

9.634 818 niet van 

toepassing 

3. Pattyn Rik 7.764 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

4. Top Alain 5.271 3.013 niet van 

toepassing 

5. Pattyn Francis 5.271 1.224 niet van 

toepassing 

6. Vandekerckhove 

David 

4.635 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

7. Vandenabeele Rik 4.222 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

8. Mestdagh Rosanne 3.669 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

9. Bossuyt Inge 3.080 1.071 niet van 

toepassing 

10. Duchi Kathleen 3.080 979 niet van 

toepassing 

11. Kets Filip 3.080 941 niet van 

toepassing 

12. Rogiers Marleen 3.080 791 niet van 

toepassing 

13. Kerckhof Eric 3.080 659 niet van 

toepassing 

14. Langedock Donald 3.080 613 niet van 

toepassing 

15. Vanryckeghem 

Olivier 

3.060 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

16. Vannieuwenhuyze 

Michaël 

2.359 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

17. Naert Tijs 1.265 622 niet van 

toepassing 



18. Vandebuerie Annick 1.265 618 niet van 

toepassing 

19. Soetaert Stijn 1.265 607 niet van 

toepassing 

20. Ostyn Marijke 1.265 605 niet van 

toepassing 

21. Maelfait Jacques 1.265 552 niet van 

toepassing 

22. Lahousse Eveline 1.265 507 niet van 

toepassing 

23. Callewaert Lynn 1.265 504 niet van 

toepassing 

24. Glorieux Eddy 1.265 325 niet van 

toepassing 

25. Claerhout Patrick 1.265 312 niet van 

toepassing 

26. De Bruyne Hilde  1.238 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

27. Derammelaere Stijn 881 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

28. De Buck Fleur 490 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

29. 

 

Vanlerberghe 

Mireille 

0 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

5. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

jaarrekening 2015. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 26.02.2016 de jaarrekening 2015 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 25.03.2016 heeft de algemene vergadering de jaarrekening 2015 

goedgekeurd. 

 

De OCMW-raad heeft op 21.04.2016 kennis genomen van deze jaarrekening. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 174 en 228 par. 1, eerste lid van het OCMW-decreet 

 

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 jaarrekening 2015 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

 

6. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Goedkeuren 

meerjarenplan 2015-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 26.02.2016 het meerjarenplan 2015-

2019 goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 25.03.2016 heeft de algemene vergadering het meerjarenplan 

2015-2019 goedgekeurd. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2015-

2019 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

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

artikelen 148 en 228, par. 1 eerste lid 

- Omzendbrief 2013/6 van 07.06.2013 van het agentschap binnenlands bestuur 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Keurt het meerjarenplan 2015-2019 van W13 goed. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

 

  



7. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budget 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 26.02.2016 het budget 2016 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 25.03.2016 heeft de algemene vergadering het budget 2016 

goedgekeurd. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het budget 2016 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Artikel 150 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW-decreet; 

- Omzendbrief BB 2013/6 van 07.06.2013 van het agentschap binnenlands 

bestuur. 

 

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 het budget 2016 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

 

8. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2015. 

Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 26.05.2016 heeft de stad de rekening 2015 van het OCMW ontvangen samen met de 

beslissing van de raad van het OCMW van 19.05.2016 waarbij de jaarrekening met de 

bijhorende toelichting en bijlagen als volgt werd vastgesteld: 

 

• Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 55.489.395 euro; 

• Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2015 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 4.482 euro; 

• Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

3.626.133 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 436.142 euro. 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het OCMW-decreet van 19.12.2008, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 174. 

 

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 jaarrekening 2015 van het OCMW die als volgt werd vastgesteld in 

de raad van het OCMW van 19.05.2016: 

 

• Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 55.489.395 euro; 

• Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2015 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 4.482 euro; 

• Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

3.626.133 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 436.142 euro. 

 

Artikel 2: 

 

Formuleert geen opmerkingen. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

9. Jaarverslag stad Harelbeke 2015. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch: 

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 

gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het verslag is in de eerste plaats 

bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te 

verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om 

hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer. 

 

In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en 

geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat. 

 

Het jaarverslag handelt over het jaar 2015. 

 

Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2015 voor dat 

departement betekende, geïllustreerd met foto's en met linken. Het tweede deel is een 

Excel-bestand en bevat alle cijfermateriaal uit de verschillende departementen. 

 

Het jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad beschikbaar gesteld. Wie 

dat wenst, kan echter nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. 



 

Het jaarverslag 2015 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag over het bestuur en de toestand van 

de gemeentezaken 2015 en keurt dit verslag goed. 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

10. Jaarrekening stad 2015. Vaststelling.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Art. 173 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de 

vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat 

volgt op de datgene waarop de rekening betrekking heeft. 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).  

 

 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:  

 

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het 

budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en 

acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening dat voor elk beleidsdomein, en apart voor de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht van de 

uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

 

 De financiële nota van de jaarrekening bevat:  

 

o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en 

ontvangsten in verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten door de investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis 

afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en 

uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. 

 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten.  

 

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 23 mei 2016. 



De rekening werd besproken in de raadscommissie financiën, management, personeel, 

communicatie en intercommunales op 16 juni 2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het budgettaire resultaat 2015 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers : 

 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.649.744 3.655.890 2.343.272 

   A. Uitgaven 31.788.908 32.688.100 32.137.529 

   B. Ontvangsten 36.438.651 36.343.990 34.480.801 

      1.a. Belastingen en boetes 18.766.364 18.628.624 18.347.805 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale oh.       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het bj.       

      2. Overige 17.672.287 17.715.366 16.132.996 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -5.450.289 -7.989.576 -6.599.759 

   A. Uitgaven 5.811.137 8.846.757 7.853.867 

   B. Ontvangsten 360.848 857.180 1.254.108 

        

III. Andere (B-A) 4.608.696 4.608.696 4.546.530 

   A. Uitgaven 1.434.360 1.434.360 1.496.526 

      1. Aflossing financiële schulden 1.434.360 1.434.360 1.496.526 

         a. Periodieke aflossingen 1.434.360 1.434.360 1.496.526 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 6.043.056 6.043.056 6.043.056 

      1. Op te nemen leningen en leasings 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 43.056 43.056 43.056 

         a. Periodieke terugvorderingen 43.056 43.056 43.056 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 3.808.151 275.010 290.043 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.366.316 4.366.316 952.206 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 8.174.467 4.641.326 1.242.249 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.049.472 1.049.472 697.472 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.049.472 1.049.472 697.472 

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.124.995 3.591.854 544.777 



 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 5.104.900 4.110.463 2.948.232 

   A. Exploitatieontvangsten 36.438.651 36.343.990 34.480.801 

   B. Exploitatie-uitgaven excl. nettokosten van schulden (1-2) 31.333.751 32.233.527 31.532.569 

      1. Exploitatie-uitgaven 31.788.908 32.688.100 32.137.529 

      2. Nettokosten van de schulden 455.157 454.573 604.960 

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.846.460 1.845.877 2.058.430 

   A. Netto-aflossingen van schulden 1.391.304 1.391.304 1.453.470 

   B. Nettokosten van schulden 455.157 454.573 604.960 

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.258.440 2.264.586 889.802 

 

Artikel 2:  

 

De balans en beginbalans worden goedgekeurd met volgende cijfers : 

 

ACTIVA Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

      

I. Vlottende activa 10.852.347 7.877.607 

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen 8.271.480 5.613.462 

   B. Vorderingen op korte termijn 2.537.811 2.221.090 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 374.756 677.608 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.163.055 1.543.481 

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering     

   D. Overlopende rekeningen van het actief     

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 43.056 43.056 

      

II. Vaste activa 117.388.758 116.532.282 

   A. Vorderingen op lange termijn 410.226 453.282 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 410.226 453.282 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties     

   B. Financiële vaste activa 59.292.106 59.066.528 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen     

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 58.983.532 58.908.189 

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden     

      4. OCMW-verenigingen     

      5. Andere financiële vaste activa 308.574 158.339 

   C. Materiële vaste activa 57.103.720 56.526.937 

      1. Gemeenschapsgoederen 50.410.806 51.439.647 

         a. Terreinen en gebouwen 33.729.445 33.772.939 

         b. Wegen en overige infrastructuur 14.774.550 15.433.476 

         c. Installaties, machines en uitrusting 637.660 612.913 

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.063.883 1.414.917 

         e. Leasing en soortgelijke rechten     

         f. Erfgoed 205.268 205.401 

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa     

         a. Terreinen en gebouwen     

         b. Installaties, machines en uitrusting     

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel     

         d. Leasing en soortgelijke rechten     

      3. Overige materiële vaste activa 6.692.914 5.087.290 

         a. Terreinen en gebouwen 6.692.914 5.087.290 

         b. Roerende goederen     

   D. Immateriële vaste activa 582.705 485.534 



      

TOTAAL ACTIVA 128.241.104 124.409.889 

 

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Schulden 22.808.740 19.869.608 

   A. Schulden op korte termijn 4.872.882 4.752.595 

      1. Schulden uit ruiltransacties 3.281.849 2.455.170 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 712.301   

         b. Financiële schulden     

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2.569.547 2.455.170 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 65.276 1.013.065 

      3. Overlopende rekeningen van het passief     

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.525.758 1.284.360 

   B. Schulden op lange termijn 17.935.857 15.117.013 

      1. Schulden uit ruiltransacties 17.935.857 15.117.013 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 3.845.141 5.350.539 

            1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 3.845.141 5.350.539 

            2. Overige risico's en kosten     

         b. Financiële schulden 14.090.716 9.766.474 

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties     

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties     

      

II. Nettoactief 105.432.365 104.540.281 

      

TOTAAL PASSIVA 128.241.104 124.409.889 

 

Artikel 3:  

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt goedgekeurd met volgende cijfers : 

 

  Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

      

I. Kosten 35.493.927 40.246.693 

   A. Operationele kosten 34.708.800 39.603.607 

      1. Goederen en diensten 4.905.367 5.143.299 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 16.183.848 16.031.311 

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 3.394.499 9.603.874 

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Toegestane werkingssubsidies 9.609.653 8.572.225 

      6. Andere operationele kosten 615.433 252.897 

   B. Financiële kosten 474.607 480.041 

   C. Uitzonderlijke kosten 310.520 163.045 

      1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa     

      2. Toegestane investeringssubsidies 310.520 163.045 

      

II. Opbrengsten 36.904.266 34.487.913 

   A. Operationele opbrengsten 32.712.792 31.684.905 

      1. Opbrengsten uit de werking 1.904.363 2.103.511 

      2. Fiscale opbrengsten en boetes 18.766.364 17.466.154 

      3. Werkingssubsidies 11.809.950 11.806.095 

         a. algemene werkingssubsidies 5.173.710 5.050.343 

         b. Specifieke werkingssubsidies 6.636.240 6.755.752 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     



      5. Andere operationele opbrengsten 232.115 309.145 

   B. Financiële opbrengsten 4.183.034 2.788.610 

   C. Uitzonderlijke opbrengsten 8.440 14.398 

      

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 1.410.339 -5.758.780 

   A. Operationeel overschot/tekort -1.996.008 -7.918.702 

   B. Financieel overschot/tekort 3.708.427 2.308.570 

   C. Uitzonderlijk overschot/tekort -302.079 -148.647 

      

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 1.410.339 -5.758.780 

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     

   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar     

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 1.410.339 -5.758.780 

 

Artikel 4:  

 

Keurt de voorliggende beleidsnota goed. 

 

Artikel 5: 

 

De rekening wordt voor bijzonder administratief toezicht overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheid. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

11. Jaarrapport interne controle 2015. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De artikelen 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle 

van de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 

voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 

interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 
 

Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 

uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 

bereiken van de doelstellingen over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 

van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 

middelen”. 

 

Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 

18.05.2015.   

 

Het jaarrapport interne controle wordt voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 99, 100 en 101. 

 

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 het jaarrapport interne controle 2015 goed. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

12. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Industrie-Eilandjes’. 

Voorlopige vaststelling ontwerp. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de problematiek van de industrie-eilandjes 

opgenomen. Het betreft erkende bedrijventerreinen (volgens de plannen van aanleg 

industriegebied of ambachtelijke zone) voor (meestal) historisch gegroeide bedrijven 

gelegen in de bebouwde structuur van Harelbeke. Voor deze bedrijvensites wenst de stad 

een geheel of gedeeltelijke functiewijziging van de huidige bestemming mogelijk te 

maken via een cascade-principe: bij uitdoving kunnen nieuwe activiteiten van lokale 

bedrijvigheid. Ook worden een aantal zonevreemde problematieken meegenomen. 

 

In het college van burgemeester en schepenen van 09.12.2014 werd beslist tot de 

opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Industrie-Eilandjes’’. 

 

De gemeenteraad nam in zitting van 16.03.2015 kennis van de beslissing tot opmaak 

en heeft de contractuele voorwaarden en raming goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte in zitting van 31.03.2015 de 

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

van het RUP.  

 

De verschillende deelplannen van het RUP zijn: 

 

- Molenhuis: uitgedoofde milieubelastende activiteiten op de hoek van de 

Overleiestraat en de Molenstraat met o.a. een zonevreemde horecazaak. De zone 

wordt omgevormd tot een zone voor wonen in de ruime zin. 

- Deerlijksestraat/Deerlijksesteenweg: uitdovende en uitgedoofde milieubelastende 

activiteiten tussen de spoorweg met een o.a. de site Nebim en De Geit. 

In het goedgekeurde brownfieldconvenant Nebim-Volvo engageert de stad zich om 

een RUP op te maken voor lokale bedrijvigheid gezien de herlokalisatie van de 

huidige activiteiten. De site heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7ha. Aangezien 

het aanpalende bedrijventerrein ‘De Geit’ als milieubelastend bestemd is, maar in 

praktijk opgedeeld is in loten voor lokale bedrijvigheid, wordt ook dit terrein 

meegenomen tot een zone voor gemengde bedrijvigheid. 

- Kortrijksesteenweg: bestaande milieubelastende activiteiten op de hoek van de 

Kortrijksesteenweg en Peter Pauwel Rubensstraat, die vanwege hun ligging nabij 

woongebied bij uitdoving niet ingevuld kunnen worden met milieubelastende 



activiteiten maar met lokale bedrijvigheid.  Aangezien de zijde aan de 

Kortrijksesteenweg bovendien vergund is als handel en dus in strijd is met de huidige 

bestemming, wordt dit omgevormd tot zone voor wonen in de ruime zin. 

- Restperceel Harelbeke Zuid op de hoek van de Venetiëlaan – Politieke 

Gevangenenstraat. Het hoekperceel is doorsneden met de grens van woongebied 

naar milieubelastende industrie zodat een invulling volgens de bestemming 

onmogelijk is.  De bestemming wordt lokale bedrijvigheid met verplichte 

bedrijfswoning. 

 

Uit het verslag van de plenaire vergadering d.d. 17.12.2015 blijkt dat, mits te voldoen 

aan de gemaakte opmerkingen, gunstig geadviseerd wordt behoudens enkele 

opmerkingen.  

 

Het college besliste in zitting van 08.03.2016 inzake de opmerking over de bestemming 

van deelplan Kortrijksesteenweg op de plenaire vergadering, tot het toelaten van niet-

verkeersgenererende lokale bedrijvigheid met percelen  kleiner dan  5000m2. 

 

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 25 maart 2016, 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. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken heeft in zijn vergadering van 16.03.2016 de 

voorlopige vaststelling van het RUP “Industrie-Eilandjes” besproken.  

Voor het deelplan Harelbeke Zuid werd het volgende gesteld: “De vergadering stelt dat 

er, in lijn met de naburige percelen van de Politieke Gevangenenstraat, een 

bedrijfswoning (al dan niet geïntegreerd) aan de zijde van de Politieke Gevangenenstraat 

verplicht moet worden. De optie om alleen een loods toe te laten wordt uitgesloten”. 

Dit werd aangepast in het ontwerp-RUP. 

 

Verder werd in het deelplan Deerlijksesteenweg de grens van de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen verfijnd (politiekantoor) i.f.v. een toekomstige inrichting na 

grondruil i.f.v. de gefragmenteerde eigendomsstructuur. De bouwvrije zone palend aan 

het kerkhof werd versmald, maar tegelijkertijd werd een symbool toegevoegd waar het 

bedrijventerrein (bv. door een groene zone die tot aan het kerkhof reikt) de relatie moet 

aangaan met het kerkhof. 

 

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

Uitvoeringsplan en de daarbij horende stukken opgemaakt door de intercommunale 

Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

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. 

 

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

verkavelingsvergunningen kunnen opgeheven 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. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken in verband met het RUP ‘Industrie-

Eilandjes’ kennis genomen. 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of 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:  

 

Het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Industrie-Eilandjes’ 

wordt voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

De plannen worden onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door artikel 

2.2.14 § 2, 3 en 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

Artikel 3: 

 

Alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan zullen opgeheven worden bij 

definitieve vaststelling van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

 

 

13. Actieplan Bouwkundig Erfgoed. Beslissing tot opmaak en goedkeuren 

contractuele voorwaarden en raming (9.874,01 euro waarvan geen btw 

verschuldigd). 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Intercommunale Leiedal is recent erkend als intergemeentelijke onroerend 

erfgoeddienst (IOED). Eén van de mogelijke activiteiten voor de gemeenten is de 

opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed, voortbouwend op de inventaris 

bouwkundig erfgoed die in het verleden vastgesteld werd door de Vlaamse afdeling 

Onroerend Erfgoed. 

 

Het Actieplan Bouwkundig Erfgoed is een visie- en afwegingskader voor het omgaan 

met waardevol bouwkundig erfgoed in een veranderende omgeving. Concreet leidt dit 

tot een waardering van alle panden op de inventaris bouwkundig erfgoed die kunnen 

ingezet worden bij de opmaak van RUP’s en behandeling van stedenbouwkundige 

vergunningen. 



 

Het college van burgemeester en schepenen toonde op 19.04.2016 haar interesse in de 

instap in het actieplan bouwkundig erfgoed. 

 

De gemeenteraad heeft bij beslissing van 23.05.2016 de exclusiviteiten voor bepaalde 

soorten opdrachten, waaronder opmaak van Actieplan Bouwkundig Erfgoed, toegekend 

aan de intercommunale Leiedal. 

 

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. 2016/15 opgesteld: opmaak van Actieplan Bouwkundig Erfgoed. 

 

De kostprijs bedraagt 9.874,01 euro (waarop geen btw verschuldigd), wat neerkomt op 

40% van de totale kostprijs. Dit jaar zijn er nog middelen beschikbaar in de algemene 

werking van de IOED om deze opdracht gedeeltelijk te bekostigen (60 %). Deze 

werkingsmiddelen zijn niet voorzien de komende jaren, wat een huidige instap veel 

voordeliger maakt. 

 

De uitgave tot dewelke de overeenkomst aanleiding geeft, zal gefinancierd worden op 

de wijze zoals bepaald zal worden op het budget van het dienstjaar 2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Beslist tot de opmaak van het Actieplan Bouwkundig Erfgoed via Leiedal. 

 

Artikel 2:  

 

Keurt de contractuele voorwaarden en de raming 9.874,01 euro (waarop geen btw 

verschuldigd) goed met betrekking tot de opmaak van Actieplan Bouwkundig Erfgoed. 

 

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. 

 

 

  



14. Aankoop grond Overleiestraat 70. Goedkeuren van de aankoopakte onder 

voorbehoud door de afdeling Vastgoedtransacties verleden in functie van 

de parking van de stadsmagazijn-site in de Broelstraat. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het pand met adres in de Overleiestraat 70 (en met voordeur in de Eierstraat) van de 

consoorten Bossuyt staat al geruime tijd te koop. Aan de kant Eierstraat is het perceel 

bebouwd (leegstaand en onbewoonbaar) terwijl er op de achterkant, palend aan de site 

van het stadsmagazijn in de Broelstraat, er een onbebouwde zone is. Ongeveer 200 m² 

uit dit onbebouwd en verhard stuk wordt al tientallen jaren gebruikt als parking bij en 

door het stadsdepot. Indien deze parking voor een achttal wagens méé particulier zou 

worden verkocht met het volledige Bossuyt-perceel, zou er zich voor de werknemers en 

de bezoekers van het stadsmagazijn een parkeerprobleem stellen.  

 

Naar aanleiding van het te koop stellen van de Overleiestraat 70, werden gesprekken 

gevoerd met eigenaar Bossuyt om de situatie van de als parking gebruikte privégrond te 

regulariseren. De Vlaamse afdeling Vastgoedtransactie –in opdracht van de stad- 

onderhandelde met eigenaar-Bossuyt en vond deze bereid om uit diens volledig perceel 

het door de stad gewenste stukje langs de kant van het stadsmagazijn te verkopen.  

 

Het schattingsverslag van de Vlaamse afdeling Vastgoedtransactie van 17 juni 2015 

bepaalt de waarde van het volledige perceel (met een kadastrale oppervlakte van 

860m²) op 210.000 euro. Uit het landmetersplan van Martin Verbeure van 12 april 2016 

blijkt dat de aan te kopen grond 179 m² groot is (met gereserveerd individueel 

perceelsnummer 79 D, derde afdeling, sectie D, te nemen uit het perceel 79 C, derde 

afdeling, sectie D). Bijgevolg achtte de Vlaamse afdeling Vastgoedtransacties de 

aankoopprijs van 40.000 euro van die parkinggrond aanvaardbaar.  

Vastgoedtransacties legt nu de aankoopakte voor die commissaris Vanheuverzwijn op 23 

mei 2016 met verkoper-Bossuyt ondertekende doch onder voorbehoud van goedkeuring 

door de gemeenteraad (en van niet-schorsing/vernietiging door de toezichthoudende 

overheid).  

 

De overeengekomen prijs van 40.0000 euro is conform het schattingsverslag van 

Vastgoedtransacties. De uitgave is voorzien onder (AR) 221000 / (BI) 011921 van het 

investeringsbudget 2016. De financieel beheerder gaf zijn visum aan deze aankoop. 

 

Het bodemattest dat werd afgeleverd door OVAM op 17 februari 2016 vermeldt volgende 

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

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

Er dient verder geen gevolg aan dit attest te worden gegeven. 

 

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

goed van de stad betreft. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te 

verlenen aan deze akte waardoor het voorbehoud inzake de raadsgoedkeuring komt te 

vervallen 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

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

artikel 43 par.2.12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 



 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met de aankoop van een stuk grond met een oppervlakte 

van 179 m² (met gereserveerd individueel perceelsnummer 79 D, derde afdeling, sectie 

D, te nemen uit het perceel 79 C, derde afdeling, sectie D) door het stadsbestuur aan de 

heer Bossuyt Philip. Eveneens wordt goedkeuring verleend aan de koopsom ten bedrage 

van 40.000 euro en aan alle andere aankoopvoorwaarden zoals voorgelegd door de 

afdeling Vastgoedtransacties in de akte van 23 mei 2016.  

 

Artikel 2 : 

 

Door de goedkeuring van huidige aankoop vervalt het voorbehoud inzake de 

gemeentelijke goedkeuring opgenomen in de akte verleden door Vastgoedtransacties op 

23 mei 2016. 

 

Artikel 3 : 

 

Het budget voor voormelde aankoop is voorzien op het investeringsbudget AR 221000 - 

BI 011921. Ter zake gaf de waarnemend financieel beheerder reeds visum.  

 

Artikel 4: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

 

15. Afkoppelen van 462 openbare verlichtingspunten in landelijke wegen zonder 

bebouwing.  Goedkeuren bestek, raming (8.778 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 15 september 2014 het Lichtplan voor de stad 

Harelbeke goed. Het goedgekeurde Lichtplan is een beleidsinstrument waarin de 

krachtlijnen voor openbare verlichting worden vastgesteld en is opgemaakt na 

uitgebreide consultaties. 

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 13 juli 2015 de eerste aanpassingen aan het 

openbaar verlichtingsnet ter de activering van het Lichtplan voor de stad Harelbeke goed. 

In uitvoering van deze beslissing werd de verlichting langs gemeentewegen in onze stad 

gedoofd op weekdagen (ma-di-woe-don) van 23u30 tot 4u30. 

In deze beslissing werd eveneens aangekondigd dat volgende acties in uitvoering van het 

Lichtplan zouden worden gerealiseerd vanaf 2016. 

 

Volgend op het doven van de openbare verlichting (OV) werden in de eerste maanden na 

het doven 15 opmerkingen geformuleerd door inwoners via internet of mail aan 

stadsdiensten. Daarna werden er geen bijkomende opmerkingen meer ontvangen.  

 

Op basis van de eerdere beslissing en de evaluatie van de eerste fase kan nu een 

volgende actie worden uitgewerkt, nl. het afkoppelen van 462 OV-punten in landelijke 

wegen zonder bebouwing. Deze wegen kregen op de Lichtkaart bij het goedgekeurde 



Lichtplan de kleurencode ‘zwart’. Het zijn lichtpunten op straten of delen van straten in 

het landelijk gebied waar geen of nauwelijks bewoning is. 

 

In het kader van de opdracht “Afkoppelen van 462 OV-punten in landelijke wegen zonder 

bebouwing.” werd een offerte met nummer 20061105 opgesteld door de ontwerper, 

Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

De 462  lichtpunten hebben een totaal vermogen van 29.5 kw.  

Aantal branduren sedert de nachtdoving: 3060 h.  

Besparing : 90270 kwh op jaarbasis.  

Gemiddelde kwh prijs ov: 0,2 euro/kwh  

Besparing in euro: ongeveer 18.054 euro per jaar 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.778,00 euro excl. btw of 10.621,38 

euro incl. 21 % btw. 

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

zonder bekendmaking. 

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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

De stad ontwikkelt een sticker die door Infrax op de verlichtingspalen zal worden 

aangebracht waarop wordt gemeld dat het lichtpunt is gedoofd in het kader van de 

uitvoering van het Lichtplan Harelbeke. Op deze manier kan worden voorkomen dat de 

lichtpunten als defect worden gemeld bij Infrax. 

 

Bij de realisatie van deze opdracht worden nog geen verlichtingspalen of lichtpunten 

verwijderd. 

 

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, § 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 15 stemmen voor, 12 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De offerte met nummer 20061105 en de raming voor de opdracht “Afkoppelen van 462 

OV-punten in landelijke wegen zonder bebouwing.”, opgesteld door de ontwerper, Infrax 

West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout worden goedgekeurd. De raming bedraagt 8.778,00 

euro excl. btw of 10.621,38 euro 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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

 

16. Aanpassen openbare verlichting en ondergronds brengen netten Nieuwstraat: 

grondwerken.  Goedkeuren bestek, raming (29.221,89 euro + 0 % btw) 

en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31.05.2016 werden de 

nutswerken “Aanpassen OV en ondergrondsbrengen netten Nieuwstraat“ reeds gegund. 

Dit betrof een dossier dat met trekkingsrechten kon betaald worden. 

De grondwerken die noodzakelijk zijn om deze werken uit te voeren kunnen niet met 

trekkingsrechten betaald worden.  

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

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

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

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

De opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen 

van bescherming van exclusieve rechten. 

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

zonder bekendmaking. 

 

In het kader van de opdracht “Aanpassen OV en ondergronds brengen netten 

Nieuwstraat: grondwerken” werd een offerte met nummer 20065369 opgesteld door 

Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 29.221,89 incl. btw (0 % btw). 

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

budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

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, § 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:  

 

De offerte met nummer 20065369 en de raming voor de opdracht “Aanpassen OV en 

ondergronds brengen netten Nieuwstraat : grondwerken”, opgesteld door de ontwerper, 

Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout worden goedgekeurd. De raming bedraagt 

€ 29.221,89 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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

 

17. Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 : Beversestraat en Vlietestraat. 

Goedkeuren bestek, raming (60.993,06 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De voetpaden in de Beversestraat (tss Gentsestraat en Wolvenstraat) zijn in slechte 

staat.  Alsook de voetpaden in de Vlietestraat (43-57 en aan boerderij). 



De voetpaden worden heraangelegd en hersteld.  In de Vlietestraat wordt het bushok 

ingewerkt in het voetpad en worden 4 boomvakken voorzien. 

In het kader van de opdracht “Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 : Beversestraat en 

Vlietestraat ” werd een bestek met nr. 16_25 opgesteld het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.993,06 excl. btw of € 73.801,60 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelings-procedure 

zonder bekendmaking gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000,00) 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum 3 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 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

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_25 en de raming voor de opdracht “Aanleg en heraanleg 

voetpaden 2016 : Beversestraat en Vlietestraat ”, 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 € 60.993,06 excl. btw of € 73.801,60 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 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

18. Vernieuwen besturing CV-installatie cc Het SPOOR.  Goedkeuren bestek, 

raming (24.750 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Vernieuwen besturing CV-installatie CC het spoor” werd 

een bestek met nr. 861.5-A.16/22 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.750,00 excl. btw of € 29.947,50 

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) 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 221007/070510-VT-VT 38 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.3). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 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. 861.5-A.16/22 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen besturing 

CV-installatie CC het spoor”, 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 € 24.750,00 excl. 

btw of € 29.947,50 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 221007/070510-VT-VT 38 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.3). 

 

 

19. Leveren en plaatsen van skatetoestellen. Goedkeuren bestek, raming 

(10.743,80 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Levering en Plaatsing Skatetoestellen” werd een bestek 

met nr. NH-345 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - 

Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 

incl. btw, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 

incl. 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 230000/075000-VT-VT 53. 

 

  



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. NH-345 en de raming voor de opdracht “Levering en Plaatsing 

Skatetoestellen”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - 

Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 incl. btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

 

20. Rollend materieel voor het departement facility. Dieplader voor kraan. 

Goedkeuren bestek, raming (11.983,47 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Er dient een dieplader – soort oplegger die gebruikt wordt voor vervoer – aangekocht te 

worden voor de verplaatsing van de nieuwe graafkraan. 

 



In het kader van de opdracht “Rollend materieel Facility: Dieplader voor kraan” werd een 

bestek met nr. NH-336 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility 

- Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.983,47 excl. btw of € 14.500,00 

incl. 21 % btw. 

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

zonder bekendmaking. 

Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 12 augustus 2016 

voorgesteld. 

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

budgetcode 242000/011920-BOD-BOD 10. 

 

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. NH-336 en de raming voor de opdracht “Rollend materieel Facility: 

Dieplader voor kraan”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility 

- Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 11.983,47 excl. btw of € 14.500,00 incl. 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

  



Artikel 2: 

 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

- DeDe Constructie bvba, Karnemelkhofstraat 9 te 8880 Sint-Eloois-Winkel; 

- FIRMA BEEL NV, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem; 

- Ronny Schoutteet, Brugsesteenweg 213 te 8460 Oudenburg-Roksem; 

- GHEYSEN & VERPOORT NV, Moeskroenstraat 624 te 8930 Menen; 

- DEZEURE EN ZOON NV, Izenbergestraat 5 te 8630 Veurne; 

- MACHINERY RESALE BVBA, Nokerseweg 200 te 8790 Waregem. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21. Dagelijks bestuur. Wijziging en coördinatie beslissing van 09.09.2013. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 

 

De gemeenteraad wijzigde op 09.09.2013 het begrip dagelijks bestuur in het kader van 

de bevoegdheidsverdelende regels inzake overheidsopdrachten (art. 43 par. 2, 11° 

gemeentedecreet).  De tekst werd meteen gecoördineerd.   

 

Aanleiding voor de wijziging uit 2013 was het optrekken van het maximumbedrag om te 

gunnen bij aangenomen factuur van 5.500 euro excl. BTW naar 8.500 euro excl. BTW 

(art. 105 par. 1, 4° van het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).  

De vaststelling van bestek, raming en gunningswijze in het investeringsbudget werd in 

de wijziging opgetrokken van 5.500 euro naar 8.500 euro exclusief BTW.  Op die manier 

kan voor kleinere opdrachten, die geraamd worden op een minder dan 8.500 euro excl. 

BTW, het bestek worden vastgesteld via het college. 

 

Tot voor kort konden de dossiers van Infrax met trekkingsrechten door het college 

worden goedgekeurd, gezien er geen financiële transactie plaats vond.  Reden daarvoor 

was de opname van het volledige dossier in de regeling trekkingsrechten van Infrax. 

 

Recent echter heeft Infrax een wijziging aangebracht in de interpretatie van hun eigen 

reglement en hun offertes.  Infrax is van mening dat alles wat grondwerken is niet langer 

meer via trekkingsrechten kan vereffend worden.  Dit heeft als gevolg dat in bepaalde 

dossiers de offerte voor grondwerken, als contractuele voorwaarden, naar gelang het 

bedrag lager of hoger is dan 8.500 euro excl. BTW, ingevolge de huidige redactie van de 

beslissing van 09.09.2013, respectievelijk tot de bevoegdheid van het college of de 

gemeenteraad behoort.  De budgetten voor deze werken zijn immers voorzien in 

investeringsbudget. 

 

Het is, voor een efficiënte dossiervoering en om vertraging te vermijden, aangewezen dat 

de contractuele en bestekvoorwaarden in deze dossier door één bestuursorgaan van de 

stad kunnen worden goedgekeurd.  Nu moet een dossier voor de vaststelling van het 

bestek en de gunningswijze eventueel worden gesplitst. 

 

Om die reden wordt voorgesteld om, wat het investeringsbudget betreft, een derde lid 

aan art. 1, 2. van het gemeenteraadsbesluit van 09.09.2013 toe te voegen luidend als 

volgt: 

 

“De beperking tot het bedrag van 8.500 euro is niet van toepassing voor het 

stadsaandeel in dossiers inzake aanleggen, wijzigen of vervangen van 



nutsleidingen, doch enkel indien er een eigen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij is voorzien.  In dat geval behoort de bevoegdheid tot het 

vaststellen van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht hoe dan ook 

en ongeacht het bedrag van het stadsaandeel tot het dagelijks bestuur en 

bijgevolg tot de bevoegdheid van het college.  Is er geen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij, dan gelden de bepalingen van art. 1, 1. en art. 1, 2. eerste en 

tweede lid onverminderd.” 

 

Omdat het begrip ‘gewone dienst’ ondertussen definitief vervangen is door het begrip 

‘exploitatiebudget’ en het begrip ‘buitengewone dienst’ definitief vervangen is door het 

begrip ‘investeringsbudget’ dienen de woorden ‘gewone dienst’ en ‘investeringsbudget’ in 

de beslissing van 09.09.2013 geschrapt. 

 

Meteen kan de nieuwe tekst, na voormelde wijzigingen, dan ook worden gecoördineerd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 

- het gemeentedecreet zoals thans van kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe 

te willen beperken de art. 43 en 186 ; 

 

Om deze redenen ; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting ; 

 

Met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 12 onthoudingen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Met ingang van de bekendmaking van deze beslissing wordt in art. 1, 2. van de 

beslissing van 09.09.2013 inzake het begrip dagelijks bestuur in het kader van de 

bevoegdheidsverdelende regels inzake overheidsopdrachten (art. 43 par. 2, 11° 

gemeentedecreet) een derde lid toegevoegd luidend als volgt: 

 

“De beperking tot het bedrag van 8.500 euro is niet van toepassing voor het 

stadsaandeel in dossiers inzake aanleggen, wijzigen of vervangen van 

nutsleidingen, doch enkel indien er een eigen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij is voorzien.  In dat geval behoort de bevoegdheid tot het 

vaststellen van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht hoe dan ook 

en ongeacht het bedrag van het stadsaandeel tot het dagelijks bestuur en 

bijgevolg tot de bevoegdheid van het college.  Is er geen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij, dan gelden de bepalingen van art. 1, 1. en art. 1, 2. eerste en 

tweede lid onverminderd.” 

 

Artikel 2: 

 

De woorden ‘gewone dienst’ en ‘investeringsbudget’ worden uit de beslissing van 

09.09.2013 geschrapt. 

 

Artikel 3: 

 

De gecoördineerde tekst van de inhoud van het begrip “dagelijks bestuur” wordt 

bijgevolg vastgesteld als volgt. 

 



Art. 1: 

 

Het dagelijks bestuur in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, bedoeld in 

artikel 43 § 2, 11°  van het gemeentedecreet, omvat de hiernavermelde 

bevoegdheden : 

 

1. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de 

voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van 

het exploitatiebudget. 

 

2. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de 

voorwaarden ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van 

het investeringsbudget tot en met een bedrag 8.500 euro excl. BTW.   

 

Indien bij de gunning blijkt dat het voormelde bedrag werd overschreden dient het 

bestek aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

Indien de raming groter was dan 8.500 euro maar bij de gunning blijkt dat het 

gunningsbedrag kleiner is of gelijk aan 8.500 euro blijft de bevoegdheid van de 

gemeenteraad onverlet. 

 

De beperking tot het bedrag van 8.500 euro is niet van toepassing voor het 

stadsaandeel in dossiers inzake aanleggen, wijzigen of vervangen van 

nutsleidingen, doch enkel indien er een eigen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij is voorzien.  In dat geval behoort de bevoegdheid tot het 

vaststellen van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht hoe dan ook 

en ongeacht het bedrag van het stadsaandeel tot het dagelijks bestuur en 

bijgevolg tot de bevoegdheid van het college.  Is er geen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij, dan gelden de bepalingen van art. 1, 1. en art. 1, 2. eerste en 

tweede lid onverminderd. 

 

3. De goedkeuring van de wijziging in de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten die door de gemeenteraad werden goedgekeurd 

tenzij dit gepaard gaat met een fundamentele conceptwijziging of indien de 

bijkomende uitgave meer dan 10% ten overstaan van het gunningbedrag 

bedraagt. 

 

Art. 2:  

Bij de collegebeslissingen genomen in het kader van art. 1 hiervoor zal in de 

omschrijving van het dagordepunt worden aangegeven dat het een beslissing in het 

kader van het dagelijks bestuur betreft.  Dit gebeurt door de vermelding : 

“beslissing in het kader van het dagelijks bestuur” in de omschrijving en door de 

verwijzing in het overwegend gedeelte (bij de opsomming van de toepasselijke 

regelgeving) naar de gemeenteraadsbeslissing waarmee art. 1 werd vastgesteld. 

 

Art. 3: 

Deze beslissing geldt voor onbepaalde duur. 

 

Artikel 4: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

 

  



22. FARYS.  Algemene vergadering TMVW van 24 juni 2016.  Goedkeuren agenda 

en bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 09.05.2016 ontving de stad een uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van 

TMVW (FARYS) van 24.06.2016. 

 

De agenda van deze algemene vergadering luidt als volgt: 

 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen  

2. Actualisatie van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 

en uitbreiding van toetredingen  

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 

5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 

6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités 

9. Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur 

 

De gemeenteraad heeft op 19.10.2015 zijn goedkeuring gehecht aan de 

samenwerkingsovereenkomst met FARYS/TMVW en het toetredingsdossier tot de A 

divisie.  De stad heeft ingetekend op 5 A aandelen en evenveel F aandelen. 

De stad heeft hierdoor reeds een vertegenwoordiger, de heer Jacques Maelfait, in het 

Directiecomité Aanvullende diensten van FARYS/TMVW. 

 

In zitting van de gemeenteraad van 21.03.2016 werd de heer Patrick Claerhout 

aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW (FARYS), en de 

heer Eddy Glorieux, als plaatsvervangend vertegenwoordiger, beiden voor de duur van 

de legislatuur. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren en het mandaat van 

de vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van TMVW (FARYS) van 24.06.2016 te bepalen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 § 2, 5° in fine; 

- het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 44. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.10.2015. 

- Het gemeenteraadsbesluit dd. 21.03.2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW (FARYS) 

van 24.06.2016. 

 

Om deze redenen; 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De agenda van de algemene vergadering van TMVW van 24.06.2016, zoals opgenomen 

in de uitnodiging van 04.05.2016, wordt op basis van de bekomen documenten en 

toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

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

documenten, volgend mandaat: positieve opstelling.  

 

Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling. 

 

 

23. Omslag brandweerkosten. Definitieve berekeningen 2013 en 2014. Advies. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Bij brief van 11.05.2016 (ontvangen op 13.05.2016) deelt de provinciegouverneur 

een voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag brandweerkosten op basis 

van de wet van 31.12.1963 voor de twee laatst mogelijke jaren (2013 en 2014) mee.  

 

De voorgelegde afrekening is de volgende. 

 

Rekening 2013   51.014,57  euro 

Afgenomen voorschot  41.233,59  euro 

Te betalen saldo     9.780,98  euro 

 

Rekening 2014   51.629,29  euro 

Afgenomen voorschot  41.745,57 euro 

Te betalen saldo     9.883,72  euro 

 

Totaal saldo    19.664,70 euro 

 

Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 beschikt de gemeenteraad over 

een termijn van zestig dagen om over het voorstel een gemotiveerd advies uit te 

brengen. 

 

2. De afname van het voormelde voorschot werd door de gouverneur voor  de jaren 

2013 en 2014 het eerst aangekondigd in een brief van de gouverneur van 09.07.2015.   

 

Bij brief van 12.08.2015 formuleerde de stad het meest ruime voorbehoud. 

 

3. Daaropvolgend liet de gouverneur bij brief van 22.09.2015 weten hoeveel de 

afgenomen voorschotten voor 2013 en 2014 zouden bedragen.  De afname werd 

aangekondigd voor 13.10.2015. 

 

Bij brief van 01.10.2015 verzette de stad zich tegen de brief van de gouverneur van 

22.09.2015.  De afname van een voorschot is inderdaad onwettig, gezien de wet van 



31.12.1963 de techniek van de voorschotten niet toelaat, maar integendeel enkel 

voorziet dat voor elk kalenderjaar een gemotiveerde beslissing moet worden genomen 

over een voorstel van afrekening met naleving van de bepalingen van art. 10 par. 3 

t.e.m. par. 5 van de aangehaalde wet.  Een en ander werd in de brief van 01.10.2015 

uitdrukkelijk gesteld. 

 

Opnieuw ook maakte de stad in de brief van 01.10.2015 het meeste voorbehoud. 

 

4. Het aangekondigde voorschot werd medio oktober 2015 afgenomen van de 

rekening van de stad. 

 

5. Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor het 

voorstel van definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, opgenomen in de 

voorliggende brief van 11.05.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden. 

 

Het staat boven iedere redelijke twijfel dat het voorstel tot definitieve afrekening onder 

het toepassingsgebied van wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen valt.   

 

Dit blijkt uit het begrip bestuurshandeling en de hoedanigheid van de gouverneur.  Het 

voorliggende voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip 

“bestuurshandeling” zoals bepaald in art. 1 van de wet van 29.07.1991 en de gouverneur 

valt onder het begrip “bestuur” zoals door dit artikel eveneens gedefinieerd. 

 

Blijkens artikel 3 van de wet van 29.07.1991 moet de akte zelf, d.i. het thans 

voorliggende voorstel over de definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, de 

juridische en de feitelijke overwegingen weergeven die aan de beslissing ten grondslag 

liggen.  Beiden moeten afdoende zijn. 

 

De beslissing van de gouverneur, met name de brief van 11.05.2016 met het voorstel 

van definitieve afrekening, vermeldt niet op expliciete wijze de feitelijke en de juridische 

gronden op basis waarvan de gouverneur tot de eindafrekening is gekomen.  

Integendeel, er wordt volstaan met de nietszeggende vermelding dat de forfaitaire 

bijdrage werd berekend met inachtname van de wetgeving en de onderrichtingen en de 

berekening door de minister werd goedgekeurd.   Dergelijke vermelding laat de stad niet 

toe om de afrekening te controleren en voldoet niet aan de vereisten gesteld door art. 3 

van de wet van 29.07.1991. 

 

Bijgevolg staat vast dat de gouverneur minstens de aangehaalde wet van 29.07.1991 op 

voormelde wijze schendt. 

 

6. De gemeenteraad sluit zich aan bij de voorgaande argumentatie van het college 

en maakt deze tot de hare. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid en 

zonder zich daartoe te willen beperken artikel 10; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 

artikel 42 par. 1. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de brief van 11.05.2016 (ontvangen op 13.05.2016) uitgaande van de 

provinciegouverneur met het voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag 

brandweerkosten op basis van de wet van 31.12.1963 voor de twee laatst mogelijke 

jaren (2013 en 2014). 

 

Artikel 2: 

 

Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 

 

Artikel 3: 

 

Adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis de 

afrekening in haar geheel ongunstig. 

 

Artikel 4: 

 

Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur. 

 

 

24. Gebruiksovereenkomst brandweerkazerne.  Goedkeuring 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, Rosanne Mestdagh, 

Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier 

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

Glorieux, Hilde De Bruyne, Fleur De Buck en Mireille Vanlerberghe. 

 

Beslist met unanimiteit om de bespreking van het dagordepunt “Gebruiksovereenkomst 

brandweerkazerne.  Goedkeuring bijakte.” te verdagen om reden dat de Provinciale 

Commissie de toewijzing van de ‘vacante uren’ niet heeft gegund en het Rode Kruis deze 

uren niet invult.  

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

25. Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget PWB 

schooljaar 2016-2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aan de directeuren van het stedelijk basisonderwijs werd gevraagd een voorstel 

betreffende beleidsondersteuning 2016-2017 uit te werken vertrekkend vanuit een 

transparant schema per school en uitgaande van het aantal uren beleidsondersteuning 

van 2015-2016. 



 

Na overleg op 25 mei 2016 wordt volgend schema voorgelegd. 

 

School Noord 

 

Uren Vlaamse overheid 

 

1. Bestuurspersoneel  

Directeur 24 
 

2. Kleuter  

Lestijden 159 

Ses kleuter    9 

Totaal 168 

Kinderverzorging 10/32 
 

1.Aanwending kleuter 

klas uren Aantal kleuters, diverse 
instapdata 

totaal 

K1a 24 20 5 2 27 

K1b 24 20 5 2 27 

K2-3a 24 24   24 

K2-3b 24 24   24 

K2-3c 24 24   24 

LO 12     

Zorg  12     

Co teacher 12     

Totaal 156 112   126 
Te veel  12 

 

3. Lager 

Lestijden  174 

Ses lager 10 

Van kleuter 12 

Totaal 196 

 

Godsdienst  12 

ICT  5/36ste 

Zoco  23/36ste +5/36ste 
ICT  

 

Aanwending Lager 

Klas Uren Leerling 

L1a 24 18  

L1b 24 18 

L2a 24 26 

L2b   

L3a 24 14  

L3b 19 15 

L4a 24 26 

L5a 24 25 



L6a 24 24 

Co teacher 12  

LO 12  

Zoco 5 166 

Totaal 216 166 
 

Tekort 25 u    Co teaching 12 uur 

Eindsaldo PWB :25 uur 

Oplossing 20 u PWB 

 

Motivatie: 

Kleuter 

168 lestijden (159 + 9 SES) 

We starten met 112 kleuters. 

Volgens dit lestijdenpakket zouden we 6 kleuterklassen kunnen inrichten maar 

structureel is dat niet mogelijk. 

We richten 5 klassen in met 12u kleuter turnen, 12u zorg en 12u co-teaching. 

Deze 12u co-teaching zullen aanvankelijk niet gepresteerd worden in het kleuter maar in 

de onderbouw (1ste en 2de leerjaar).  In het eerste leerjaar zullen de leerkrachten 

klasoverstijgend werken.  Dat betekent dat de twee klassen zullen samenwerken en 

beiden verantwoordelijk zijn voor 35 leerlingen.  De leerlingen zullen in 3 of 4 groepen 

ingedeeld worden om zo meer gerichter te kunnen gaan werken met de kinderen.  Deze 

nieuwe werkvorm willen we dan ook met deze uren een stuk ondersteunen. Deze aanpak 

vergt een grote organisatie en intensieve samenwerking. Als we nu investeren in dit 

systeem, zullen we er de komende jaren de vruchten van plukken. In het tweede leerjaar 

zullen er 26 leerlingen zitten en ook daar willen we deze uren inschakelen met co-

teachen (Deze kinderen hebben reeds een jaar co-teaching achter de rug).    

In het kleuter starten de 2 peuter-1stekleuterklassen in september al met 20 kleuters.  

Dat is een groot aantal bij het begin van het schooljaar. Wanneer de nood in het kleuter 

er komt naar extra ondersteuning (normaal tegen krokus), dan gaat deze leerkracht 

terug naar het kleuter.  (Instaplestijden zullen er volgend jaar niet zijn met krokus daar 

we op 1 februari 123 leerlingen moeten hebben en volgens de instroom doorheen het 

schooljaar zullen we tegen het einde van het schooljaar aan dit aantal komen) 

De overige 12 uren die over zijn van het kleuter, geven we door aan het lager.   

 

Lager 

196 lestijden (174 + 10 SES + 12 kleuter) 

In het lager hebben we 8 klassen nodig volgend schooljaar. Met de lestijden die we 

hebben kunnen we geen 8 klassen inrichten.  De lestijden zijn opgesteld op 1 februari 

2016 en dat zijn 134 leerlingen.  In september starten we met 158 leerlingen: 10 lln in 

het 6de leerjaar gaan weg en er komen er 34 leerlingen bij.  (Dat zouden 7 FT en 22 

restlestijden zijn als je de lestijden zou mogen berekenen op 1 september)   

Om 8 klassen te kunnen inrichten hebben we 13 lestijden PWB tekort.  Anders komen er 

in het 3de leerjaar 31 leerlingen samen te zitten. 

Dit schooljaar deden we aan co-teaching in het 1ste en 3de leerjaar.  Dit is een groot 

succes zowel voor leerlingen en leerkrachten.  Ouders zijn vol lof over deze manier van 

werken.  Scholen komen hospiteren op onze school om dit ook in hun eigen school te 

bewerkstelligen.  Daar dit in onze visie verweven zit, willen we dit verder bestendigen 

volgend schooljaar.  Het is onze manier van lesgeven geworden.  

Om het co-teachen in het 3de en 4de leerjaar te bestendigen vragen we 12 u PWB  

Om het co-teachen te bestendingen in het 1ste en 2de leerjaar, gebruiken we de co-

teachinguren van het kleuter gedurende een bepaalde periode (zie hierboven). 

Om een fulltime zoco te krijgen nemen we ook 5/24ste uit het lestijdenpakket. 

 

  



School Centrum 

 

Uren Vlaamse overheid 

 

1.Bestuurspersoneel 

Directeur 24 
 

2. Kleuter 

Lestijden  117 

Ses kleuter  21 

Totaal  138 

Kinderverzorging  8/32 
 

Aanwending kleuter 

klas uren Aantal kleuters, diverse 
instapdata 

totaal 

K1a 24 18 5 4 27 

K1b 24 18 4 4 26 

K2-3a 24 17   17 

K2-3b 24 16   16 

K2-3c 20 17   17 

LO 10     

SES Zorg  14     

SES 
Taalinitiatie 

     

totaal 140 86   103 
 

Te kort – 2      

Oplossing 2 PWB. 

2. Lager 

Lestijden  190 

Ses lager  35 

Van kleuter  

Totaal 225 
 

Godsdienst  10 

ICT  5/36ste 

Zoco  23/36ste  
 

Aanwending Lager 

Klas Uren Leerling 

L1a 24 18 

L1b 24 17 

L2a 24 22 

L2b   

L3a 24 27 

L4a 24 22 

L4b   

L5a 24 15 

L5B 24 16 

L6a 24 19 



LO 12   

Co teaching 10  

Ses taalklas 24  

Totaal 238 156 
 

Te kort 13     

Oplossing 13 PWB  

 

Eindsaldo PWB 15 

 

Motivatie: 

Om de werking in het kleuter goed te laten verlopen vragen wij 2 uur PWB om een 

taalklas te kunnen inrichten. 

Om de werking in het lager te bestendigen vragen wij 10 PWB uren om co teaching te 

organiseren in het derde leerjaar. 3uur PWB om een achtste klas te organiseren. De PWB 

uren dienen om aan taalondersteuning te kunnen doen. Pre-teaching, leesbeleid, 

kangoeroeklas en aparte leerlijnen te kunnen uitwerken. 

 

School Zuid 

 

1.Bestuurspersoneel 

Directeur 24 
 

2. Kleuter 

Lestijden  165 

Ses kleuter    5 

Totaal  170 

Kinderverzorging  9/32ste  
 

Aanwending kleuter 

klas uren Aantal kleuters, diverse 
instapdata 

totaal 

PK1a 24 6  11 17 

PK1b 24 5  12 17 

K1 24 20   20 

K2-3a 24 22   22 

K2-3b 24 24   24 

K2-3c 24 24   24 

LO  12     

ZORG 12     

totaal 168 101   124 
OVER 2 

 

3. Lager 

Lestijden  166 

Ses lager 8 

Van KL 2 

Totaal 176 
 

Godsdienst  10 

ICT 6/36ste  4/24ste 

Zoco 21/36ste  14/24ste  



 

Aanwending Lager 

Klas Uren Leerlingen 

L1A 24 18 

L1B 24 17 

L2 24 24 

L3 24 25 

L4 24 23 

L5 24 22 

L6  24 16 

   

zorg 14   

LO 12  

Totaal 194 145 
 

Te kort 18      

Oplossing 18 uren PWB 

Eindsaldo : 18 PWB  

 

Zorgcoördinator : 14u via de Balk 

ICT : 4u via de Balk 

 

Motivatie:  

Kleuter 

In de kleuterafdeling zien wij ons gewapend voor differentiatie met 12 lestijden zorg. Wij 

dragen dan ook 2 lestijden over naar het lager. 

In het lager hebben we 35 leerlingen in het eerste leerjaar. Co teaching vinden we hier 

evenwel geen optie voor het eerste leerjaar. Alle ondersteuning zal zeker welkom zijn in 

de andere klassen, die met uitzondering van het zesde leerjaar ook al hoge 

leerlingenaantallen hebben. 

De 18 u ontbreken om de vooropgestelde personeelsformatie te realiseren(= verschil 

tussen 194 en 176). 

Concreet worden ze aangewend om het eerste leerjaar helemaal te kunnen opsplitsen. 

 

Financiële verrekening PWB uren schooljaar 2016-2017. 

Basis 

 

Kostprijs per PWB uur op jaarbasis = 1.982,65 /kostprijs per PWB op maandbasis = 

198,265 

 

School noord:  20 u à 4 maand is € 15 860,48 en 6 maand is € 23 791,80  

School centrum: 15 u à 4 maand is € 11 895,36 en 6 maand is € 17 843,85  

School zuid :  18 u à 4 maand is € 14 275,08 en 6 maand is € 21 412,62  

 

Totale kostprijs september tot december 2016   €   42 030,92 

Totale kostprijs januari tot juni 2017    €   63 048,27 

 

Totaal schooljaar 2016-2017 :     € 105 079,19 

 

Verwijzend naar volgende wettelijk, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-decreet dd. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden 

van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. 

-decreet basisonderwijs dd.25 februari 1997 



-decreet dd. 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd 

onderwijs. 

-de wet dd. 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 

de vakbonden van haar personeel. 

-omzendbrief PERS/2012/08 zoals laatst gewijzigd op 15 januari 2013. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Voor het schooljaar 2016-2017 wordt 53/24ste uit het personeel werkingsbudget (PWB) 

betaald en als volgt verdeeld: 

 

 School Noord: 20 uur 

 School Centrum: 15 uur 

 School Zuid:  18 uur 

 

Artikel 2 

 

Dit besluit zal worden medegedeeld aan de instanties en aan wie het behoort. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

26. Vragenkwartiertje. 

 

1.Raadslid Stijn Soetaert 

In verband met grote schermen. 

De mensen die een groot scherm organiseren in Bavikhove hebben op 26 mei gemeld 

aan de stad en aan de politie dat ze een EK zouden uitzenden.  Op 2 juni hebben ze een 

vraag gekregen om bijkomende informatie en pas op 10 juni hebben ze van de politie de 

melding gekregen hoe ze een en ander moesten aanpakken.  Dat was twee dagen vóór 

de eerste voetbalmatch.  Ik vind dit laat gecommuniceerd.  Hoe komt dat? 

 

2.Raadslid Olivier Vanryckeghem 

In verband met het persbericht rond ‘smartcities en Belfius’. 

Het raadslid citeert het persbericht ‘Belfius’ en somt een aantal straten en een aantal 

structuren op die zouden aangesloten worden op het warmtenet.  En hij stelt de vraag 

aan schepen van duurzaamheid Inge Bossuyt of de persnota wel klopt. 

 

3.Raadslid Rita Beyaert 

De start van het project ‘La douce France’ met een jumelage met Aire-sur-la-Lys was 

veel belovend!   

Toch enkele opmerkingen: op de middag ontvingen wij met enkele schepenen en 

raadsleden de collega's van Aire. Het was een blij weerzien bij een potje koffie. De lunch 

in "het Spoor" was voortreffelijk. 



Jammer dat er weinig 'gemengd' werd bij de plaatsing aan de tafels! De Harelbekenaren 

schoven hoofdzakelijk bij elkaar aan tafel, weinig bevorderlijk voor de kennismaking! Het 

namiddagprogramma kon ikzelf niet in zijn geheel meemaken, maar toen ik om 18.00 u 

op het Kerkplein in Stasegem aankwam, kreeg ik onmiddellijk de opmerking van één van 

de raadsleden, die nog niet met de Fransen bekend was, dat de afvaardiging van Aire 

daar reeds gans de namiddag alleen aan een tafel zat. Onbegrijpelijk, daar aan de tafel 

ernaast heel wat mensen van het MAT en ook schepenen allemaal samen zaten, maar 

niet de minste conversatie met de Fransen werd aangegaan. Een jumelage dient toch om 

banden te smeden en ideeën en projecten uit te wisselen. Ik vond dit een weinig 

toegankelijke ontvangst voor die mensen en bovendien onbeleefd. Na het optreden van 

"Guy et les Michelins" heb ik hen dan maar een veilige terugreis gewenst en misschien 

tot nog eens. 

 

4.Raadslid Rik Pattyn 

Het raadslid citeert een aantal cijfers van pagina 81 over de evolutie van de exploitatie 

en vraagt daar een uitleg voor. 

 

5.Raadslid Donald Langedock 

Kruispunt Gentsesteenweg – N36 - Ter herinnering (GR van 16 maart 2015). 

Fietsers, komende van Harelbeke, die op het kruispunt met de N36 het fietspad richting 

Bavikhove (het fietspad naast de N36) wensen te nemen, bevinden zich in een uiterst 

gevaarlijke verkeerssituatie. Het lijkt mij aangewezen om hier dringend de nodige 

veiligheidsmaatregelen te nemen. 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Burgemeester Alain Top 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Stijn Soetaert. 

Uw opmerking is terecht.  De communicatie mocht inderdaad sneller.  Wel is het zo dat 

we juist om een snelle pro-actieve communicatie naar de organisatoren en de 

toeschouwers te voeren we dit dossier vorige maand reeds in de gemeenteraad hebben 

gebracht.  De organisatoren moesten dus niet wachten op de politie om e.e.a. te 

communiceren naar de toeschouwers toe. 

 

Schepen Inge Bossuyt 

Het warmtenet en de ‘Belfiusnota’. 

Olivier, de nota is wel degelijk correct.  Het stadhuis, de Ballingenweg en het cc Het 

SPOOR zijn wel degelijk voorzien in fase 2.  Het is ook zo dat het OCMW – omdat de 

verwarmingsinstallatie op vandaag nog vrij recent is – niet onmiddellijk zal aansluiten.  

En voor wat betreft horeca en appartementen, is het zo dat iedereen langs de Leie, als ze 

willen, kunnen aansluiten. 

 

In antwoord op de opmerking van raadslid Rik Pattyn. 

De getallen verschillen 1,3 miljoen en ik kan wel degelijk tellen.  Maar u moet er 400.000 

euro aftrekken welke we in 2013 minder hebben ontvangen t.o.v. de raming en er nog 

eens 1 miljoen aftrekken van 2014, in 2015 kregen we gelukkig het geraamde bedrag, 

waardoor we nu effectief op een status quo komen.  We zullen blijven elkaar verkeerd 

begrijpen in deze materie. 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

In verband met de opmerking van raadslid Rita Beyaert omtrent de ontvangst van het 

college van Aire-sur-la-Lys. 

De burgemeester en de meeste schepenen van Aire zijn rond 16.00 uur terug vertrokken 

naar Frankrijk.  Vanaf het moment dat ze hier aangekomen zijn tot bij hun vertrek, was 

ik de ganse middag bij hen.  Ik heb van hen ook een mail gekregen waarbij ze hun 

tevredenheid uitdrukten over de ganse dag. 



 

Aanvullend antwoord van schepen Patrick Claerhout 

Ik was zowel ’s morgens als in de late namiddag aanwezig bij de delegatie van Frankrijk 

en ook de gemeenteraad kon participeren in dit geheel. 

 

Aanvullend antwoord van schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Ook ik was aanwezig tijdens de ontvangst en ben samen met de burgemeester en een 

aantal schepenen van Aire vertrokken. Tot op dat ogenblik stond ik constant bij deze 

mensen. 

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Donald Langedock. 

Donderdag hebben wij in de BMC nogmaals uw vraag op de gemeenteraad  betreffende 

fietsers kruispunt Gentsesteenweg besproken met AWV die aanwezig was bij onze 

besprekingen. Zij gaan ter plaatse deze situatie gaan bekijken om eventueel 

veiligheidsmaatregels te treffen, en ons daarover berichten. In elk geval blijven wij dit 

opvolgen. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

 

5 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname jaarrekening 2015. 

 

Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh 

Misschien wat duidelijkheid voor het aanwezige publiek.  Kan u zeggen wat W13 concreet 

wil zeggen? 

 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

W13 staat voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband van OCMW’s rond sociaal 

en welzijnsbeleid. 

 

+ 

 

6 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Goedkeuren meerjarenplan 2015-2019. 

+ 

 

7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname budget 2016. 

 

Tussenkomst raadslid Donald Langedock 

- De structurele samenwerking tussen de 13 lokale OCMW’s en het Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen biedt inderdaad de mogelijkheid om 

een gezamenlijke sociale, zorg- en welzijnsstrategie te voeren. 

- De 13 OCMW’s leveren elk een jaarlijkse bijdrage van 0,50 euro per inwoner van hun 

gemeente; CAW ZWVL stelt 2 VTE vrij voor de regionale werking; er zijn ook nog 

(Vlaamse) middelen voorzien vanuit de regierol sociale economie en Kortrijk als 

centrumstad is bereid een detachering te doen om de ploeg te versterken. 

- In de jaarrekening 2015 staat vermeld dat het budget ervan uitging dat er al 2 

medewerkers in dienst zouden zijn in het laatste kwartaal 2015. Uiteindelijk is de 

eerste pas in dienst gekomen op 1 maart 2016. Het loonbudget 2015 is dus niet 

gebruikt en omdat er maar weinig werking was in 2015, is een groot stuk van de 

provinciale startsubsidie doorgeschoven naar 2016. 

- Voor de periode 2015 – 2019 is er 1 beleidsdoelstelling, met name “het voeren van 

een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal, zorg- en welzijnsbeleid voor 



de regio Zuid-West-Vlaanderen”. Deze beleidsdoelstelling wordt dan vertaald in 5 

actieplannen, met name Wonen, Tewerkstelling en sociale economie, 

Armoedebestrijding, Zorg en gezondheid en tenslotte Organisatieontwikkeling die dan 

op hun beurt uitvoering moeten krijgen via concrete acties. 

- Zoals u dus ook hebt kunnen opmerken in de 3 voorliggende nota’s, is de ambitie 

groot, zijn de uitdagingen, noden en verwachtingen nog veel groter en hopelijk is en 

blijft men bereid de noodzakelijke financiële middelen hiervoor vrij te maken. 

- 2015 is een studieronde. Ik hoop dat 2016 en de volgende jaren zich kenmerken door 

resultaatgerichte acties; duurzaam en efficiënt ten behoeve van de alsmaar groeiende 

doelgroep. 

 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

Ik wil toch even aanvullen op het feit dat u zegt dat er in 2015 weinig tot niets is 

gerealiseerd door W13. 

Ik verwijs naar de implementatie van Rose, ik verwijs naar de conceptnota ‘sociale 

economie’, ik verwijs naar de overname van het Energiehuis (het vroegere FRGE), ik 

verwijs naar de opstart van de ‘Woonclub’ en ik verwijs naar de recente goedkeuring van 

de subsidie voor het pilootproject W13. 

 

Reactie raadslid Donald Langedock 

Met weinig bedoel ik eigenlijk niet dat er te weinig gewerkt werd, dit is voor alle 

duidelijkheid geen verwijt.  Ik haal het woord ‘weinig’ uit de nota’s van W13 zelf. 

 

Reactie raadslid Rita Beyaert 

Ik vermoed dat de Vlaamse middelen voor de regie van de sociale economie bij W13 

zullen terecht komen en voor wat betreft de kosten: hoe zit dat met personeel?  

Momenteel is dit gedetacheerd en zal dit zo blijven? 

 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

Het personeel dat momenteel werkt bij W13 is gedetacheerd voor wat betreft sociale 

economie.  Eens dit alles opgestart wordt of is, zal die rol uitgespeeld zijn.  Ik verwijs 

bvb. ook naar het CAW waar de medewerkers op vandaag ook gedetacheerd zijn.  Ook 

het OCMW Harelbeke heeft bvb. iemand voor twee weken gedetacheerd om het project 

van sociale economie opgestart te krijgen, maar die gedetacheerde mensen blijven 

uiteindelijk op de payroll van hun moederorganisatie staan.  En eens het project 

opgestart, verdwijnen ook de loonkosten uit de boeken van W13. 

 

 

8 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2015. 

Kennisname. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

De OCMW rekening en het OCMW jaarverslag zijn goede en kwalitatieve documenten. Zij 

geven een gedetailleerd beeld over het OCMW-beleid tijdens de voorbije 10 jaar. Ik wens 

dan ook namens onze fractie de administratie o.l.v. de secretaris en de financieel 

beheerder te danken. 

Uit de documenten blijkt duidelijk dat het OCMW zijn financies zorgvuldig beheert en de 

jaarrekening is daar een goede illustratie van. Het OCMW van Harelbeke beschikt nog 

altijd over een belangrijke financiële buffer en een belangrijk patrimonium met drie 

hoeves en 150 hectares grondoppervlakte. 

De zware financiële investeringen met de uitbouw van de site De Vlinder doen de schuld 

per inwoner stijgen met 335 euro. Dit jaar tot een nieuw record van 889 euro/inwoner 

maar dit is een project waar een ruim maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Het is dan 

ook opmerkelijk dat er in de patrimoniumdossiers zo weinig beweging zit. Dit landelijk 

patrimonium actief omzetten in een sociaal patrimonium zou zeker nu een kernopdracht 

moeten zijn om de financiële last voor de burger te milderen. 



Het project dat in de Gentstraat ontwikkeld wordt met de realisatie van twee 

appartementen, een sociale kruidenier en een buurthuis kon op een andere meer 

betaalbare manier gerealiseerd worden. De kostprijs van 475.000 euro is hier niet in 

verhouding van het gerealiseerde. 

Wat ook opvalt in de rekening zijn de lage cijfers over de opvang van politieke  

vluchtelingen. 2015 was ongetwijfeld een crisisjaar, staatssecretaris Francken riep de 

lokale besturen op om mee opvang te realiseren (onze NVA’ers hadden blijkbaar hun 

oortjes niet in) en het OCMW beschikte met de LOI overschotten over een 

investeringskapitaal. En toch daalden de opvangcijfers voor oorlogsvluchtelingen in onze 

stad. 

Ik besluit: dit OCMW is op kruissnelheid voor belangrijke realisaties in de loop van dit 

jaar, steunt op een sterke financiële basis maar zal in de toekomst selectief moeten zijn 

bij eventueel nieuwe investeringen. 

 

 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

Voor wat betreft uw vraag rond de schuld van het OCMW. 

Als je de schuld voor het nieuwe rusthuis er niet bijtelt, dan kom je aan 185 euro schuld 

per inwoner van Harelbeke voor het OCMW en dat lijkt me zeer acceptabel. 

 

Wat betreft uw vraag rond de vervreemding van eigendommen. 

We zijn al meer dan een jaar bezig met de verkoop van een hoeve, maar ik kan u 

verzekeren dat die verkoop helemaal geen sinecure is.  De mensen die de hoeve uitbaten 

hebben daar eigen investeringen gedaan bvb. een eigen melkfabriek gebouwd en die 

investeringen moeten in rekening gebracht worden bij de verkoop. 

De onderhandelingen die we nu aan het voeren zijn, moeten tot een acceptabele 

koopsom voor de koper als voor de verkoper leiden. 

 

Wat betreft uw opmerking over de Gentsestraat. 

Ik vind 475.000 euro voor wat we terug krijgen absoluut niet teveel.  U moet rekening 

houden met om te beginnen de ligging van het pand.  In het centrum van Harelbeke vlak 

bij het OCMW en dicht bij ons doelpubliek.  Bovendien huisvest het pand drie mooie 

appartementen, een sociale kruidenier en geeft het een esthetische injectie  aan het 

Muziekpleintje. 

 

Wat betreft uw vragen rond het Lokale Opvanginitiatief (LOI).   

Uw opmerking over de evolutie van de cijfers, die klopt.  Maar we houden ons aan de 

quota van de FOD.  Toen Maggy Deblock nog staatssecretaris was, zijn de plaatsen voor 

Lokale Opvanginitiatieven gedaald.  Dan zijn die opnieuw gestegen met de nieuwe 

asielcrisis.  Het OCMW van Harelbeke heeft er toen 10 extra bij gecreëerd.  Sedertdien is 

het muisstil bij Fedasil. 

 

 

10 Jaarrekening stad 2015. Vaststelling.  

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Ik wil eerst en vooral de medewerkers van de financiële dienst bedanken voor het werk 

dat zij tijdens de voorbije maanden, met een afgeslankte equipe en met ondersteuning 

vanuit het OCMW hebben moeten verrichten: zij zijn erin geslaagd de continuïteit te 

garanderen. 

 

Als wij de financiële situatie van onze stad bekijken, dan kunnen wij na enkele moeilijke 

jaren vooral door federale en Vlaamse maatregelen opnieuw spreken van een 

genormaliseerde  situatie: wij beschikken opnieuw over een stevige buffer, een goed 

exploitatieresultaat en een ruimere autofinancieringsmarge. 

 

 



Dit is onder meer aan volgende factoren te danken: 

- de goede beheersing van de uitgaven vanuit de financiële dienst en een strikte 

beheersing van de personeelsuitgaven (geen indexen in de voorbije drie jaar); 

- de extra dividenden vanuit Efin, in 2015 goed voor extra inkomsten van 1 miljoen 

euro en nog een nieuw extra dividend van dezelfde omvang wordt in het vooruitzicht 

gesteld; 

- de vertraging in de investeringsdossiers zorgen ook voor extra reserves. 

 

De belastingdruk blijft stijgen, in 2015 met +1.260.000 euro t.o.v. 2014 maar na 

correctie met de personenbelasting kom ik tot een stijging van 600.000 euro met als 

uitschieters: 

- de onroerende voorheffing stijgt met 543.000 euro 

- de leegstandbelasting met 62.000 euro. 

De beoordeling in de rekening dat deze vervolgheffing (wat een naam) eigenaars extra 

doet ondernemen is wishfull thinking : dit is in zijn concrete toepassing een echte 

azijnmaatregel. 

 

Het project van het nieuwe Marktcentrum blijft in de tijd uitsluieren en zorgt voor 

onzekerheid en druk op onze financies. Wij hebben tot op heden 90.000 euro besteed 

aan juridische ondersteuning, ongeveer 1 miljoen meer uitgegeven voor de 

onteigeningen en ruim 1 miljoen te weinig ontvangen uit de patrimoniumverkoop. 

Er is nood aan een duidelijk financieel plan voor dit project. De mooie naam ’t Vrije dat 

verwijst naar ons historisch verleden maar ook naar de vrijheidszin van de Harelbekenaar 

mag geen vrijgeleide worden voor een slordig financieel beheer rond dit belangrijke 

project. 

De selectie van dit project bij de projecten van Smart Cities en Sustainable Development 

is een belangrijke financiële meevaller en kan helpen om onze cijfers op een rijtje te 

plaatsen. 

Waar wij echt ter plaatse trappelen is bij de verkoop van ons patrimonium. Zowel rond 

het oud politiekantoor en de Markstraat 74 blijft het op het vlak van koopinteresse zeer 

stil. De pop-up aktiviteiten zullen dit zeker niet oplossen. Hier is nood aan een 

doorgedreven commerciële aanpak, eventueel i.s.m. het OCMW, waar er ook qua 

patrimoniumvervreemding weinig beweegt. 

 

Als laatste algemene bedenking wil ik even stilstaan bij onze schuld. 

De schuld van de stad stijgt naar 555 euro per inwoner en zal in de komende jaren 

verder doorstijgen: dit is een normale evolutie. De schuld per inwoner van het OCMW 

stijgt met 315 euro tot 888 euro per inwoner, gezien de investeringen in De Vlinder nu 

hun maximum hebben bereikt. 

Wij evolueren naar een totale schuld per inwoner van ongeveer 1.500 euro. Want op 

korte of lange termijn komt die totale schuld in ons mandje terecht (Boskamp). 

 

Op het vlak van de investeringen vallen volgende trends op: 

- daling van de investeringen in schoolgebouwen met 350.000 euro. Basisonderwijs: 

realisatiegraad 25 procent, kunstonderwijs 34 procent en sport 30 procent (vroegere 

titularissen); 

- sterke stijging van de toelage bestuurskosten Imog en statutaire werkingskosten tot 

307.000 euro. 

Een rekening met een positieve balans, met perspectief op de toekomst maar toch een 

aantal duidelijke verbeterpunten. 

 

Reactie schepen Inge Bossuyt 

Ik wil kort voor een aantal zaken tussenkomen. 

1. We hebben inderdaad de kosten goed onder controle. 

2. Het mooie resultaat van deze rekening heeft vooral te maken met de meevaller die we 

hadden door de uitbetaling van de dividenden van Efin. 



3. Ik ben niet akkoord met uw stelling dat de belastingsdruk blijft stijgen.  Als ik 700.000 

euro aftrek, dan kom ik ongeveer aan hetzelfde bedrag als vorig jaar. 

4. De patrimoniumverkoop levert niet op wat we voorop gesteld hadden in onze 

budgettering.  Maar we proberen van de verkoop van de moeilijk verkoopbare 

gebouwen het beste te maken.  We kijken uit naar de toekomst. 

5. Wat betreft het doorstijgen van de schuld.  Dit is een zeer logische evolutie.  We zaten 

historisch laag met onze schuld.  En het is meer dan normaal dat met alle grote 

projecten die momenteel in Harelbeke lopen de schuld aan een stijging toe is.  Maar 

de gunstige rekening van 2015 zullen wij in 2016 misschien minder moeten lenen dan 

vooropgesteld.  In elk geval lager blijven dat 1.000 euro per inwoner, lijkt voor ons 

een streefdoel. 

6. Wat de schuld van het OCMW betreft.  Ik vind dat u dit niet correct benadert.  U zegt 

dat er 888 euro besteed wordt aan schuld, maar u moet er de VIPA subsidies 

aftrekken, anders hebt u een oneerlijk resultaat. 

7. Wat Imog betreft.  De evolutie van Imog is moeilijk uit de rekening te halen gezien de 

verschuivingen van posten. 

 

Reactie raadslid Rik Pattyn 

Dank u voor uw antwoorden. 

Ik kan u verzekeren dat ik een positieve boodschap wilde brengen, maar ik merk dat het 

water helaas te diep blijft tussen ons. 

 

 

16 Aanpassen openbare verlichting en ondergronds brengen netten 

Nieuwstraat: grondwerken.  Goedkeuren bestek, raming (29.221,89 euro + 

0 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik voor 95 % achter het lichtplan sta. Lichten doven 

tijdens de midweeknachten houdt slechts een beperkt veiligheidsrisico in en levert een 

forse energiebesparing op.  Wat hier nu voorligt, daar sta ik absoluut niet achter.  Ik vind 

dit weggegooid geld en gevaarlijk. 

In 2005-2006 werd op aangeven van Infrax en onder andere op vraag van toenmalig 

sp.a-schepen Werner Vandenbussche geopteerd voor het vernieuwen van de extreem 

verouderde verlichting op de landelijke wegen in Bavikhove en vooral Hulste.  De 

overwegend TL-verlichting dateerde van 40 à 50 jaar terug en was niet meer 

onderhoudbaar.  Er hingen zelfs nog gloeilampen, allen in niet-efficiënte armaturen.  De 

vernieuwing werd in fases gerealiseerd om het aanzienlijke renovatiebudget te kunnen 

spreiden.  Er werd gestart met de verbindingswegen en centrumstraten.  Dit alles in het 

kader van de algemene veiligheid.  Dit werd goedgekeurd door de toenmalige coalitie 

sp.a-CD&V (burgemeester Luc Decavele). 

Vanaf 2010 tot 2015 (gestart onder coalitie met burgemeester Rita Beyaert) werden met 

trekkingsrechten OV het grootste deel van de armaturen vervangen in het kader van de 

strengere wetgeving. HPL-lampen konden om milieuredenen niet meer omwille van het 

schadelijke kwik dat ze bevatten.  Het merendeel van de HPL-lampen bevond zich in 

Bavikhove en Harelbeke. 

Dit sloot aan op het eerdere renovatieplan en de vervanging van de verouderde 

kwikhoudende TL-verlichting.  Langs landelijke wegen werd dit dan ook aangepakt.  De 

kostprijs: ongeveer 224.000 euro incl. btw (400 euro voor het leveren en plaatsen van 

armatuur, lamp en bevestigingsijzers x 4623 st.).  De te verwachten levensduur van alle 

nieuw geplaatste armaturen is gemiddeld 20 à 25 jaar.  We zijn nu pas 6 jaar verder….. 

Wat vindt de belastingbetaler daarvan om zo’n investering in de vuilbak te kieperen? 

Er is nu enkel sprake van ontkoppeling, maar wat gaat er gebeuren met de 

verlichtingsarmaturen en bevestigingsijzers, laat staan hier en daar ook de palen?  Wat 

zal dat niet kosten voor een volledige voortijdige sloping? 



Het vermogen is 29,5 kW, dit valt te vergelijken met ongeveer 13 strijkijzers of 3 

woonhuizen.  Dit is nog geen 5 % van het totale geïnstalleerde lichtvermogen van onze 

stad. 

Openbare verlichting zorgt jaarlijks voor een gemiddeld verbruik van 2.500.000 kWh/jaar 

volgens het Lichtplan en een totale kostprijs van 400.000 euro.  Dit wil zeggen dat de 

gemiddelde prijs per kWh 0,16 bedraagt en niet 0,20 zoals er staat.  De besparing zou 

dus slechts 14.443 euro bedragen. 

Er zijn toch een groot aantal zaken waar evenveel of nog meer kan bespaard worden en 

waar de veiligheid van onze inwoners niet in het gedrang komt ???  

Waarom niet investeren in nieuwe toestellen met een lager vermogen volgens de nieuwe 

normen? 

Waarom geen aanpassingen op plaatsen met overbelichting zoals de Vlietestraat, de 

Kuurnsestraat ??? 

Waarom niet relighten in gebouwen? 

Waarom niet doven op zondagnacht? Dit zou 7670 kWh kunnen besparen (29,5*5*52). 

Als jullie jullie plan dan toch uitvoeren waarom geen testperiode van bvb. 1 à 2 straten 

gedurende 1 jaar zodat de donkere wintermaanden ook mee kunnen geëvalueerd 

worden? 

Weet dat ze dit in Roeselare hebben gerealiseerd en hiervoor teruggefloten zijn door de 

bevolking. 

 

Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne 

Ik wil ook tussenkomen i.v.m. het vervolg van het lichtplan. Daarbij sluit ik me volledig 

aan bij mijn collega Kathleen. Wat tot nu toe uitgevoerd werd van het plan is OK maar 

vanaf nu, de volgende stap van het plan, wordt de veiligheid van de inwoners van 

Harelbeke en dan vooral die van Hulste in het gedrang gebracht. Ik focus me dus vooral 

op Hulste omdat ik daar de verkeerssituaties ken. 

Ik heb de kaart van het lichtplan ook eens grondig bekeken en daarbij gezien dat de helft 

van Hulste in het donker wordt gezet. Volgens de kaart zijn die wegen “landelijke wegen 

zonder verbindingsfunctie en weinig of geen bebouwing”. Blijkbaar wordt niet stilgestaan 

bij het feit dat een weg met weinig bebouwing wel een grote verbindingsfunctie heeft in 

een dorp. 

Hierbij  enkele foto’s van de kaart van het lichtplan. Ik geef daar graag wat meer uitleg 

bij : 

Stukje Blauwhuisstraat: op een paar 100 meter staan 7 huizen, 5 van die huizen zijn 

jonge gezinnen met kinderen, dit betekent ouders die iedere dag gaan werken, kinderen 

die naar school gaan en naschoolse activiteiten. Daarbovenop komt nog dat het stuk weg 

één van de belangrijkste verbindingswegen in Hulste is. Dit is de kortste weg van het 

dorp naar de kapellewijk waar het druk bewoond is. Zijn die 7 straatlampen daar dan 

echt te veel ? 

De Barze- en Wantestraat: die zijn inderdaad weinig bebouwd maar daarop wordt tijdens 

de week enorm veel gefietst. Dit zijn de 2 wegen die de middelbare scholieren van Hulste 

en Bavikhove nemen die in Ingelmunster en Izegem naar school gaan. Die worden dus 

gedoemd om de helft van het jaar ’s morgens naar school te gaan en ’s avonds van 

school te komen in het donker. Langs de Barzestraat staan 24 straatlampen waarvan 2 

soorten. In de grote bochten zijn het andere lampen dan in de rechte stukken, dit zijn er 

14. Ik vermoed dat dit fellere lampen zijn door de gevaarlijkheidsgraad in die bochten. 

En plots is daar dan geen verlichting meer nodig ? Begrijpe wie kan. 

Oostrozebekestraat: de verbindingsweg naar Vandenavenne in Ooigem, waar toch heel 

wat Hulstenaars met de fiets naar toe gaan en ook naar Oostrozebeke. 

Het lindestuk: is een zeer smalle straat met slechts 2 woningen, 1 ervan is de woning 

van een jong gezin met kinderen, langs beide zijden van de straat zijn diepe grachten. 

De Ginstestraat: is een gelijkaardige straat, eens de bewoners daar aan hun woning 

geraken hebben ze licht maar ze moeten er wel eerst veilig geraken. Dit voor 5 

straatlampen. 

En zo zijn er nog wel enkele voorbeelden. 



Op blz. 12 van het Lichtplan wordt een zeer belangrijk item heel kort beschreven : “extra 

veiligheid is het kernwoord bij het verlichten van schoolomgevingen”. Ik heb veel moeite 

met die zin want in Hulste zijn de scholen dus goed verlicht maar eens de kinderen 300 à 

500 meter verder zijn, zullen ze in het pikdonker zitten. Is de veiligheid daar dan plots 

geen kernwoord meer ? 

 

Neem bij dit alles dan nog dat de helft van het jaar de grasbermen hoog staan, want 

fauna en flora gaat boven veiligheid !  

Neem daar ook nog bij dat alle voertuigen, zowel die van de landbouw als de gewone 

wagens, groter en breder geworden zijn en de volledige breedte van de rijweg van die 

landelijke wegen nodig hebben.  

Ook nog bij te nemen is dat daar 90 km per uur mag gereden worden! 

En in de winter dan komt er daar soms nog gladheid bij. Want daar wordt pas gestrooid 

als er overal elders gestrooid is en er, hopelijk, nog wat tijd over is. 

Deze feiten samen met geen verlichting meer, kan het nog onveiliger! 

Vorig jaar werd voor Hulste een prachtig plan uitgewerkt : Hulste bezorg(d)t. Dit om de 

mensen van te lande die veel alleen zitten meer in het dorpsleven te betrekken. Wat nu 

met dit plan ? Door dit stadium van het Lichtplan raken ze nog meer geïsoleerd als zelfs 

de mensen die hen bezoeken of gaan afhalen dit liever niet meer gaan doen. 

Wat met de hulpdiensten die de weg moeilijk of niet meer zullen vinden, zo was er vorig 

jaar al een voorbeeld in Harelbeke ‘s nachts. Nu wordt dit niet enkel ’s nachts maar in de 

wintermaanden ook in de vooravond en ’s morgens. 

Graag dus de kaart van het Lichtplan herbekijken en aanpassen. Op de buiten staan de 

straatlichten meestal op ongeveer 80 meter van elkaar met lampen van rond de 40 watt. 

In de woonstraten staan de lichten op ongeveer 40 meter van elkaar met lampen van 

rond de 100 watt.  

In de woonstraten en de centra zijn er al veel huizen, kantoorgebouwen en winkels. In 

veel straten zitten er ook al reflectoren in het wegdek waardoor de straten al 

automatisch verlicht zijn. Misschien kunnen de straatlichten daar verder verspreid 

worden net als op de buiten ? 

Bij de inventaris van de lampen op blz. 18 van het lichtplan staan enkele serieus veel 

verbruikende lampen, 1 van 1200 watt, 1 van 500 watt, een 200 tal lampen van 250 

watt en 400 watt. Misschien die allemaal vervangen  door minder zware exemplaren. 

Deze maatregelen samen met het  voorstel van Kathleen om te relighten en er moet 

niemand constant in het donker ! 

Is de verlichting van de wegen niet ontstaan voor de veiligheid van de mensen? 

Mochten daar straten tussen zitten waar jullie kinderen en/of kleinkinderen dagelijks met 

de fiets langs moeten, door het Lichtplan dus de helft van het jaar in het donker, dan 

zouden jullie ook liever hebben dat daar verlichting is. 

Hulste is, met meer dan 400 inwoners per km²,  sinds een paar jaar officieel geen 

plattelandsgemeente maar op die manier wordt er een echt donker onveilig boerengat 

van gemaakt. 

Iedere inwoner van Harelbeke heeft plichten maar blijkbaar heeft niet iedere 

Harelbekenaar evenveel rechten.  Hierbij toch een heel belangrijke, het recht op 

veiligheid! 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Ik wil verwijzen naar de raadsbeslissing van 2014, waarop deze maatregel gebaseerd is, 

die werd goedgekeurd.  Ik herinner me nog heel goed de opmerking van de CD&V die zei 

dat het een goed Lichtplan was, maar dat het te weinig verregaand was.  In 2014 waren 

de ‘zwarte’ straten waar we nu over bezig zijn effectief voorzien in het stappenplan van 

het Lichtplan.  Er was eigenlijk zelfs voorzien dat we die zouden doven in het jaar 2015.  

We hebben er toen voor geopteerd om eerst de algemene regel te gaan invoeren en over 

heel het grondgebied Harelbeke het nachtregime, vooraleer we zouden overgaan tot het 

volledig doven van de ‘zwarte’ straten. Nu zetten we die stap.   



Wat betreft veiligheid hebben we ook beslist om de besparingen die we realiseren via de 

besparing op elektriciteit, dat we die zullen investeren in extra veiligheid en extra 

belijning en extra reflectoren in de donkere straten. 

 

Wat betreft de vraag van raadslid Kathleen Duchi om op zondagnacht de lichten te 

doven. 

Ik ga daar volledig mee akkoord, maar momenteel is het technisch onmogelijk.  Van 

zodra de nutsmaatschappijen er klaar voor zijn, doen we zeker het voorstel. 

 

Voor wat betreft de eventueel verloren investeringen in Hulste. 

Het is wel zo dat niet alle straten gedoofd worden, de centrumstraten en de veel 

gebruikte verbindingsstraten worden niet gedoofd. Het betrof ook veelal vervanging van 

de HPL-lampen, die met trekkingsrechten van Infrax werden geregeld.  Deze 

investeringen moeten sowieso gebeuren. 

 

De HPL-operatie van Infrax is bijna afgerond, nog een aantal straten in het centrum 

moeten aangepakt worden. 

 

Reactie van raadslid Hilde De Bruyne 

Het is inderdaad zo dat wij in 2014 het Lichtplan hebben goedgekeurd.  Maar pas sedert 

vorige winter zien we hoe donker het eigenlijk is als de lichten uitgaan nà 23.00 uur.  Nu 

pas ziet men het effect waardoor we denken dat de veiligheid in het gedrang komt. 

 

Reactie van raadslid Rita Beyaert 

Ik wil even verwijzen naar uw uiteenzetting over het feit dat we het destijds te weinig 

verregaand vonden.  U plaatst onze woorden in de verkeerde context.  We hadden het 

toen over de voorgestelde technieken, wij vonden toen dat er lampen waren en 

technieken waren die veel zuiniger waren dat de voorgestelde stappen die gezet worden.  

En wij behouden ons de vrijheid om als er stukken uit het Lichtplan zijn die we niet goed 

vinden, die dan ook niet goed te keuren. 

 

Repliek schepen Inge Bossuyt 

In verband met nieuwe technieken. 

Het is zo dat er nog onvoldoende terugverdieneffecten zijn als men bestaande lampen 

vervangt door ledlampen.  Die bestaande lampen die nu aanwezig zijn op ons 

grondgebied zijn sowieso al vrij zuinig.  Het is wel zo dat er een terugverdieneffect als 

men in nieuwe verkavelingen onmiddellijk ledlampen plaatst en dat zullen we dan ook 

doen. 

 

Reactie van raadslid Rita Beyaert 

Ik wil alleen dat je correct bent in jouw repliek.  Niet enkel dat ene zinnetje over het niet 

ver genoeg gaan is belangrijk, het zinnetje past in een bepaalde context. 

 

 

20 Rollend materieel voor het departement facility. Dieplader voor kraan. 

Goedkeuren bestek, raming (11.983,47 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Een dieplader is uiteindelijk een aanhangwagen zonder motor waar er weinig sleet op zit 

en die niet zo frequent gebruikt zal worden. 

Ik denk dat een dieplader een lange levensduur heeft, vandaar mijn vraag of we niet 

beter tweehands kopen dan nieuw. 

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

Bij deze het antwoord op de vraag van raadslid Kathleen Duchi betreffende de dieplader. 



 “III. Technische bepalingen. 

De onderneming heeft tot doel het leveren van nieuwe of tweedehandse, bedrijfsklare 

dieplader voor het transport van een graafkraan 4 Ton om in België ingeschreven te 

worden als traag verkeer.” 

Het is moeilijk te vinden waar het staat. Maar meestal bij ‘Technische bepalingen’ vind je 

de belangrijkste zaken wat betreft hetgeen we wensen aan te kopen (zie pagina 12). Het 

is wel een tweedehandse dieplader. Zelf had ik het niet gezien in het bestek (mijn 

excuses) maar op de wekelijkse werkvergadering werd dit mij ook niet gemeld door de 

facilitaire dienst. 

 

 

21 Dagelijks bestuur. Wijziging en coördinatie beslissing van 09.09.2013. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

We zullen ons op dit dagordepunt onthouden want we vinden dat we op die manier 

voeling verliezen met de dossiers. 

 

 

25 Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget PWB 

schooljaar 2016-2017. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Ik heb de schema’s in bijlage goed bestudeerd. Over het Centrum heb ik geen 

opmerkingen. Gezien de socio-culturele situatie lijkt mij de voorgestelde bezetting zeker 

te verantwoorden.  

 

Voor wat betreft de Zuid: er wordt gesproken over grotere klassen. De klassen zijn 

inderdaad niet zo klein, maar zijn ook niet te groot. Naar mijn oordeel verantwoorden zij 

niet de toch wel heel zware omkadering in de zorg. Wat is hiervan de reden?  

 

Wat de Noord betreft: er wordt daar extra ingezet op co-teaching. Ik vraag mij af, of co-

teaching wel nodig is, gezien het aantal leerlingen.” 

 

Reactie schepen Patrick Claerhout 

Voor wat uw opmerking inzake school Noord betreft.  Co-teaching kost inderdaad geld, 

maar u kunt er langs de andere kant wel een lokaal mee uitsparen.  Bovendien is het co-

teaching in de school Noord een pilootproject en een voorbeeld voor heel Vlaanderen.  

Binnen afzienbare tijd zal men overstappen van co-teaching naar team-teaching waarbij 

dus eigenlijk met een extra leerkracht verschillende klassen doorheen het lager onderwijs 

kan combineren. 

 

Wat betreft de zorg is het inderdaad zo dat die uren verder ondersteund worden door de 

scholengemeenschap De Balk en dat wij ons contingent in Stasegem daarvoor een stuk 

gaan aanpassen. 

 

Reactie raadslid Francis Pattyn 

Akkoord met uw redenering, maar u moet toch bewust op zoek gaan naar een evenwicht 

tussen wat u krijgt en wat u bijsteekt. 

 

 

 

  



Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

27. Aanstellen van een financieel beheerder en vaststellen werfreserve. 

Zie notulenboek.  Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 15: 

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

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

Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille Vanlerberghe. 

 

Punt 21: 

Onthielden zich:de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rosanne 

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

Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille Vanlerberghe. 

 

 

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 23 mei 2016 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.40 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris wnd. voorzitter 

 


