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DAGORDE 

Openbare en besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Dringende Medische Hulpverlening (DMH) Brandweer Harelbeke / Fluvia. 

 

*** 

 

Openbare en besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Dringende Medische Hulpverlening (DMH) Brandweer Harelbeke / Fluvia. 

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Ingevolge de brandweerhervorming en met ingang van 01.01.2015 ging de 

Harelbeekse stedelijke brandweer op in de brandweerzone Fluvia. 

Fluvia is ook verantwoordelijk voor de dringende medische hulpverlening (DMH, ook 

bekend als 112 of dienst 100).   Deze verplichting blijkt uit de wet betreffende de civiele 

veiligheid van 15.05.2007 (art. 11 par. 1, 2°) : “De algemene opdrachten van de 

operationele diensten van de civiele veiligheid zijn: 2° de dringende geneeskundige 

hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de 

dringende geneeskundige hulpverlening”.  Duidelijker kan men moeilijk zijn. 

 



2. Binnen het Harelbeekse korps was een erkende DMH-dienst actief die op 

01.01.2015 mee overging naar Fluvia.   

Sinds 01.01.2015 wordt de DMH vanuit de kazerne aan de Twee Bruggenstraat onder 

Fluvia-vlag verdergezet.  Tijdens de nacht en weekends doen vrijwilligers wacht in de 

kazerne zodat er – tijdens de nacht en in het weekend - een interventietijd is van twee 

minuten.  Overdag is er sowieso een interventietijd van twee minuten. 

 

3. Binnen de brandweerzone Fluvia is een denkoefening aan de gang om de 

efficiëntie en de kost van de dienst DMH te optimaliseren, dit gezien de kost gegenereerd 

door het statuut bij inzet van vrijwilligers.   

In die optiek waren er gesprekken met het Rode Kruis om de DMH-dienstverlening 

tijdens de nacht en het weekend door het Rode Kruis vanuit de post Harelbeke volgens 

de tweeminutenregel te laten gebeuren.  Dit zou een bestendiging van de bestaande 

situatie zijn, maar dan via het Rode Kruis. 

 

4. Daarop ging Fluvia op zoek naar een derde partij voor de overname van nachten 

en weekends op basis van de tweeminutenregel mits het bekomen van de noodzakelijke 

erkenning door de bevoegde overheid (de FOD Volksgezondheid, lees de minister 

bevoegd voor de volksgezondheid).  Ook deze zoektocht was niet succesvol. 

 

5. De stad kon nu vernemen dat Fluvia overwoog om de minister te verzoeken of om 

zelf te beslissen de interventie DMH vanuit de Harelbeekse kazerne tijdens de nachten 

met inzet van de huidige vrijwilligers te laten gebeuren volgens de vijfminutenregel.  Dit 

houdt in dat de vrijwilligers geen wacht meer doen in de kazerne maar opgeroepen 

worden thuis, zich dan naar de kazerne begeven en dan uitrukken. 

In het kader van deze interventie werd het bevoegde provinciale comité door Fluvia 

gevat.  Dit blijkt uit een brief van 21.06.2016 van de FOD Volksgezondheid. 

 

6. De 12 leden van de CD&V-fractie namen op maandag 27 juni 2016 het initiatief 

om over deze problematiek de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken bij 

hoogdringendheid de gemeenteraad samen te roepen op 29 juni 2016, om 19 u 30 in cc 

Het SPOOR. 

 

De gemeenteraad werd door de voorzitter samengeroepen op de wijze zoals bepaald in 

het huishoudelijk reglement op 27.06.2016. 

 

7. Bij monde van raadslid Rita Beyaert brengt de CD&V-fractie de volgende 

toelichting:  

“Vooreerst probeer ik een chronologisch verloop te brengen van datgene wat wij in de 

Gemeenteraad van Harelbeke omtrent DMH bespraken / beslisten in de voorbije periode. 

GR: 18/10/2010: 

In het kader van de brandweerhervorming werden gemeenten van eenzelfde 

hulpverleningszone (HVZ) – 14 verzocht een operationele prezone (OPZ) op te richten, 

waarbij de OPZ geen einddoel is, maar een tijdelijke fase voor de effectieve 

inwerkingtreding van de zones. 

De Stad Harelbeke behoort tot de Hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen. 

De FOD Binnenlandse Zaken ondersteunt deze oprichting met financiële tussenkomst 

(601.317 euro). 

In diezelfde GR wordt de overeenkomst goedgekeurd, waarbij een begunstigde gemeente  

- Kortrijk – wordt aangeduid ter vertegenwoordiging van alle gemeenten van de HVZ. 

In diezelfde overeenkomst worden de vijf verplichte doelstellingen, samen met de acht 

facultatieve doelstellingen opgenomen. 

 

 



GR: 21/03/2011: 

Bij deze wordt de overeenkomst goedgekeurd betreffende het verminderen van de 

dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid. In artikel 4 staat vermeld: ‘de interventies in het kader 

van de DMH vallen niet onder het toepassingsgebied van de overeenkomst’ – reden: 

Brandweer is min. Binnenlandse Zaken, DMH is min. Volksgezondheid 

Vanaf dat moment hebben toenmalig Commandant van de brandweer, Eddy Glorieux en 

ikzelf, elke vergadering van de PZR erop aangedrongen ook de DMH mee te nemen in het 

verhaal van de Zone, omdat in onze zone heel wat DMH werd gerealiseerd binnen de 

Brandweer. 

GR: 20/06/2011: 

Hier werd de overeenkomst voor de verlening 2011 van de OPZ Zuid-West-Vlaanderen 

goedgekeurd. 

GR: 19/12/2011: 

Aktename van de nieuwe benaming ‘Hulpverleningszone Fluvia’ (ipv Hulpverleningszone 

3 van de prov W Vl). 

GR: 20/10/2014: 

Bij pt 16: Hulpverleningszone Fluvia;  Akkoord dotatie 2015 en financiële verdeelsleutel : 

hebben wij vanuit de CD&V-fractie meer duiding gevraagd bij de dotatie. Met name: “wat 

zijn de inkomsten voor de brandweer en voor de medische hulpverlening?” en eraan 

toegevoegd dat ”het in elk geval een goede zaak is dat beiden verenigd zijn in 1 dossier” 

Als antwoord kreeg ik van de Burgemeester: “voor wat betreft de vraag rond de dienst 

100 of de DMH: u weet dat de prestaties van de dienst 100 deficitair zijn. De kosten van 

hun ambulance en de bemanning van de ambulance wegen niet op tegen de prijzen die 

vastgelegd zijn door de federale (?) overheid. Afspraak is dat het verlies gedeeld wordt 

over alle gemeenten à rato van het aantal ritten op hun grondgebied door een Fluvia-

ambulance”. 

Verder staat in uw tussenkomst ook nog een interessant item: “het personeel in het 

huidig statuut kan overgaan naar de zone (?)” – is dit al geregeld? 

GR: 19/01/2015: 

Terbeschikkingstelling brandweerkazerne Harelbeke aan brandweerzonde Fluvia – 

contract. 

Hier heb ik volgende tussenkomst (verkort) gedaan: “met de terbeschikkingstelling op 

zich geen probleem, maar rond de overeenkomst tussen Fluvia en Harelbeke  of de DMH 

hierin geregeld was”. U heeft mij toen verzekerd dat dit zo was! ’s Anderendaags brak 

het protest vanuit de Harelbeekse Brandweer los. Op Radio en via de geschreven pers 

vernemen we dat onze Harelbeekse ambulance niet meer 24/24u bemand wordt en dat 

de uitruktijd van 2 minuten op 5 minuten geplaatst wordt en dat ook de locatie van de 

ambulance in de kazerne in Harelbeke niet zeker is… 

Alle voorgaande besturen van onze Stad hebben, ondanks de financiële meerkost, ervoor 

gekozen de meest efficiënte hulp aan te bieden aan onze inwoners. Burgemeester ik heb 

u dan één prangende vraag gesteld: waarom is een mensenleven van een inwoner van 

Harelbeke minder waard dat dat vanuit Kortrijk, Waregem, Menen, … (de andere 12 

gemeenten - Harelbeke en Ledegem zijn uitzondering) ? 

Om ons standpunt kracht bij te zetten hebben wij als CD&V-fractie een motie voorgelegd 

met de hoop dat alle fracties uit deze raad die wilden goedkeuren. 

We hebben in de GR de voorgestelde tekst wat aangepast , zodat alle fracties zich hierin 

konden vinden en de motie is dan ook unaniem door de voltallige gemeenteraad 

goedgekeurd geworden. 

U hebt hierbij beloofd de motie van Harelbeke te verdedigen bij Fluvia. 

GR: 19/10/2015: 

Bij het akkoord dotatie 2016 voor de Fluvia-zone, werden opnieuw door onze fractie een 

aantal vragen gesteld omtrent de DMH. Eén: hoe is de DMH georganiseerd? Hierop heeft 

u te kennen gegeven dat de ambulanciers de laatste maanden betaald werden volgens de 

wettelijke regels en dat dit een stijging van 20% meebracht voor Fluvia, want d’r moest 

ook nog een stuk bijbetaald worden nav de beslissing van de Minister van Binnenlandse 

Zaken.  



Een tweede vraag: rond de facturen die aangerekend worden aan mensen in nood die 

horizontaal geëvacueerd moeten worden. Dit is in tegenspraak met wat de minister van 

binnenlandse zaken en de minister van volksgezondheid zeggen… en toch, worden die 

facturen verstuurd door de Fluvia-zone ??? 

… en dan … is het een hele tijd stil… 

In de GR mei 2016 en juni 2016 stond het ‘goedkeuren van de bijakte ter 

beschikkingstelling van de kazerne… op de agenda. 

Dit punt werd twee maanden na mekaar niet behandeld, want… de perikelen rond de 

DMH stonden de goedkeuring hiervan in de weg. 

Het eerste tastbaar teken dat wij sinds einde 2015 konden waarnemen was zaterdag 

laatst, toen de ambulanciers hun ongenoegen te kennen gaven omtrent de organisatie 

van de DMH voor de ambulance van Harelbeke. 

Daar kregen we te horen dat de DMH voor de inwoners van Harelbeke als volgt zou 

georganiseerd worden: op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19u en 

07u een uitruktijd van 5 min. Het weekend zou dit 24/24 op 2 minuten blijven. 

De beslissing hieromtrent zou morgen donderdag 30/6 genomen worden om ingang te 

vinden vanaf 01/07/2016. 

Vandaar heeft de CD&V-fractie niet geaarzeld om de Gemeenteraad van Harelbeke bij 

hoogdringendheid samen te roepen voor die ultieme 30/6. 

Burgemeester, wij hebben u vanuit onze fractie herhaalde keren, telkens als er een punt 

van Fluvia op de GR moest geagendeerd worden, u gevraagd hoe het zat met de 

oplossing voor DMH en u gevraagd de gemeenteraad op de hoogte te houden. Maar 

neen, enkel wanneer de dotatie en terbeschikkingstellingen moesten goedgekeurd 

worden, omdat u niet verder kon, kwam hier een punt op de dagorde, wetende dat het 

een grote bekommernis is  van deze Raad en mede voor alle inwoners van onze Stad. Als 

wij deel uitmaken van een groter geheel, zoals de Fluvia-zone, zitten wij hier niet enkel 

om de nodige ja-stemmen te geven voor hun beleid, maar om de belangen van onze 

inwoners te verdedigen! Ik neem het u kwalijk dat wij, gemeenteraadsleden  via een 

protestactie moeten op de hoogte gebracht worden van zo’n belangrijke ingreep in een 

dienstverlening, die oh zoveel vertrouwen inboezemt bij de inwoners van uw Stad. 

Na de unanieme goedkeuring van de door ons ingediende motie op 19 januari 2015 

(ongeveer 18 maanden terug), hopen wij dat op diezelfde unanieme wijze ons standpunt 

mag zijn dat ELKE INWONER van de Fluvia-zone RECHT HEEFT OP DEZELFDE 

DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING , ook onze Harelbeekse inwoners! 

Voorzitter, ik wil graag dat deze Raad zijn stem mag uitbrengen over dit voorstel en 

vraag u dit hoofdelijk te kunnen doen, zo heeft eenieder de kans om naar eigen 

goeddunken zijn mening te uiten. 

Dank u. 

Ik wil, namens ons allen, bij deze, onze Harelbeekse ambulanciers en allen die hierbij 

betrokken zijn bedanken voor hun jarenlange inzet en strijdvaardigheid ten voordele van 

onze inwoners! 

 

8. De burgemeester repliceert als volgt: 

 

“…U zou eens moeten weten hoeveel uren en dagen, ik de laatste week vergaderd   

overlegd , getelefoneerd , gestudeerd, gediscussieerd heb om het brandweerdossier in 

het belang van onze burgers rond te krijgen. Ze zijn op mijn twee handen niet te tellen. 

Ik vind de toon van een deel van uw tussenkomst niet achtenswaardig.  U verwijt mij dat 

ik, een beslissing, die er eigenlijk geen is, want ik gaf mijn akkoord niet, niet 

gecommuniceerd heb. Ik heb de kans niet gekregen om te communiceren! Plots kwam in 

de loop van vorige week bij verrassing dit punt op de dagorde te staan van het college 

van Fluvia. Tussen vrijdag en vandaag was er geen gemeenteraad, geen 

raadscommissie, geen beleidsvergadering, niets. U heeft mij ook niet gecontacteerd om 

uitleg te vragen. 

  



Ik wil er u ook op wijzen dat ik niet alleen beslis binnen Fluvia. Het zonecollege wordt 

gevormd door 14 burgemeesters. Ik ben de enige sp.a-er, verder zitten er 3 VLD-

burgemeesters en 10 CD&V-burgemeesters. Zij beslissen allemaal over de DMH in 

Harelbeke. 

 

Ten gronde nu: Ik heb in de afgelopen jaren al heel veel verslag gebracht in deze 

gemeenteraad over de gebeurtenissen in Fluvia. Even kort recapituleren: in 2007 

verschijnt het wetgevend kader betreffende zonevorming van de brandweer.  De 

Dringende Medische Hulpverlening is hier in opgenomen.  In oktober 2014 verschijnt er 

een KB die dit wetgevend kader verder uitwerkt. Dit heeft gevolgen voor de werking van 

Fluvia. Dit heeft ook gevolgen voor de financiën van toen nog de stad, later Fluvia.  In 

afwachting van de zonevorming wordt eind 2014 het grondreglement gewijzigd en stijgt 

de vergoeding van de ambulanciers van 80 % naar 100%. Op 1/1/2015 moet de zone 

deze kost overnemen. Op dat moment zit deze kost niet in de optelsom van alle 

budgetten-rekeningen van de deelnemende gemeenten, waarop het Fluvia-budget 

gebaseerd is.  

Misschien in deze context ook van belang: ik was de enige binnen Fluvia die bleef en blijf 

gaan voor het niet doorrekenen van de ladderkost bij horizontale evacuatie. Ik word 

daarin gesteund door de minister. Binnenkort wordt binnen Fluvia het retributiereglement 

aangepast. Ik blijf er voor gaan.  

Ondertussen moet Fluvia op zoek naar een manier om het DMH-verhaal budgettair rond 

te krijgen. Na de mislukte poging om het Rode Kruis de avonduren te laten invullen, 

wordt plots opnieuw het voorstel gedaan om de 100 van Harelbeke op 5 minuten te 

zetten. Ik geef toe, ik was verrast. Ik had immers uit het provinciaal comité het signaal 

gekregen, dat na het wegvallen van het Rode Kruis-voorstel, alles voorlopig op 2 minuten 

bleef. Het advies van de provinciale vertegenwoordiger werd overruled door een advies 

van Dr. Bronselaer, adviseur van minister De Block die op basis van de simulatietool van 

de FOD Volksgezondheid zei dat de 100 , in Harelbeke ’s avonds en ’s nachts op 5 

minuten zetten,  geen bedreiging vormde voor de DMH aan de Harelbeekse bevolking. 

Dit voorstel werd gedaan op het zonecollege van afgelopen vrijdag 24 juni 2016. 

Ondertussen heb ik niet stil gezeten. Ik heb een compromisvoorstel. Ik vraag aan de 

gemeenteraad of u akkoord bent om het compromisvoorstel in geheime zitting te 

bespreken.  Het compromis voorstel kwam tot stand na de volgende vergaderingen: het 

Fluvia-college van 25/6/2016, een vergadering met het college op 26/6/2016, een 

vergadering met een delegatie van de Harelbeekse brandweer en ambulanciers op 

27/6/2016 en een vergadering met alle Harelbeekse ambulanciers op dinsdag 28/6/2016.  

Het compromisvoorstel gaat uit van een win-win-situatie voor iedereen.  Zowel voor de 

burger, de zone als de ambulanciers. Het is aan Fluvia om als eerste dit voorstel te 

aanhoren en hopelijk te aanvaarden. Pas dan kan dit in de openbaarheid gebracht 

worden. Nog één zaak staat op vandaag open: wij kregen nog geen inzage in de 

achterliggende risico-analyse van de FOD Volksgezondheid. Dit staat voor morgen, 

donderdag 30/6/2016 op het programma. Het voltallige college werd uitgenodigd in 

Fluvia voor een toelichting. Maar laat ons eerlijk zijn, de adviseur van de minister, zelf 

spoedarts in het UZ Gasthuisberg, zal zich geen subjectief advies kunnen permitteren. Ik 

ga er van uit dat hij op correcte basis zijn advies geformuleerd heeft.   

 

9. Daarop komt raadslid Rita Beyaert tussen als volgt: 

“Burgemeester, voor de duidelijkheid, ik heb mij niet uitgesproken over uw persoonlijk 

stemgedrag. En dat er veel CD&V-burgemeester in Fluvia zetelen: gelukkig maar. In dit 

dossier mag de partij echter geen rol spelen. Burgemeesters moeten er zijn voor al hun 

burgers.” 

 

10. De burgemeester repliceert daarop als volgt: 

“Ik verwees naar de politieke samenstelling, omdat er dit weekend berichten op 

Facebook gelanceerd werden met foutieve informatie die door politici gedeeld werden en 



voorzien van commentaar, zonder die nuance te maken. Ik moet er ook op wijzen dat er 

elders in de zone ook al gerationaliseerd werd. De ambulances van Menen en Wevelgem 

bijvoorbeeld werden reeds samen gevoegd. “ 

 

11. De gemeenteraad aanhoort daarop een tussenkomst van raadslid Rosanne 

Mestdagh luidend als volgt: 

 

“Beste burgemeester, verleden week donderdag hoorde ik jouw toespraak in het federaal 

parlement naar aanleiding van het overlijden van een persoon, die 3x geprobeerd had 

om de hulpdiensten te bereiken. Toen vroeg u om dringend werk te maken om te 

debatteren over de werking van de noodcentrales. U zei toen dat je iedereen wilde 

oproepen om geen dag, geen uur, geen minuut te verliezen want dergelijke feiten willen 

wij nooit meer meemaken. Wel mr. de burgemeester, als jullie NU geen oplossing vinden 

en onze hulpdiensten op een aanrijtijd van 5 min. komen te staan, dan zou dat niet 

consequent zijn met je parlementaire tussenkomst. Het zal je maar overkomen dat je 

een hartaanval krijgt, een hersenbloeding, of een slagader die openspringt, elke seconde 

telt hier om een leven te sparen. Het zal je maar overkomen dat jij het slachtoffer bent, 

dat niet geholpen kan worden, het zal je maar overkomen dat jij de partner, het kind van 

die persoon bent, die je geliefde moet afstaan omdat de hulpdienst niet op tijd was. Er 

moeten hier dringend maatregels uitgewerkt worden, zodat de huidige manier van 

werken, verder kan blijven bestaan, onze Harelbeekse burgers zijn evenveel waard als 

die van een andere stad, we zijn trots op onze huidige ambulanciers die altijd uitstekend 

werk verricht hebben en vragen je met aandrang om, met je tussenkomst van vorige 

week in gedachten, onze hulpdiensten te verdedigen en een goeie, werkbare oplossing 

uit te werken en te verdedigen” 

 

12. Vervolgens aanhoort de gemeenteraad een tussenkomst van raadslid Stijn 

Derammelaere luidend als volgt: 

 

“Beste collega’s, het is niet de eerste keer dat we in deze gemeenteraad moeten 

debatteren over een probleem dat veroorzaakt wordt door een blinde besparingsoperatie 

van de hogere overheid, die niet onze favoriete samenstelling heeft. Gelukkig voel ik in 

deze raad een grote consensus over dit onderwerp. Ik denk dat we het er over eens zijn 

dat we de hulpverlening in Harelbeke maximaal moeten houden en dat de hulpverleners 

voor het werk op een correcte manier moeten verloond worden.  Ik twijfel bovendien niet 

aan de goede intenties van de CD&V, ik heb begrip voor de valse noten die we hier 

hoorden. Laat één ding duidelijk zijn: deze gemeenteraad kan niet twijfelen aan de 

daadkracht van de burgemeester in dit dossier.  Bovendien: het is niet Alain Top die zal 

beslissen in dit dossier.  Daar heeft hij helaas de bevoegdheid niet voor.  De beslissing is 

een regionaal gegeven. Dit dossier  moet hij beslissen, samen met de andere 

burgemeesters. We moeten het overleg waar onze burgemeester voor pleit alle kansen 

geven. Dat overleg moet in de groots mogelijke sereniteit kunnen verlopen. Het zoeken, 

naar een werkbare oplossing, waarin we de hulpverlening maximaal houden moeten we 

een kans geven. Ik wil hierbij de hand reiken aan de CD&V. Ik roep de CD&V op om ook 

hun netwerk aan te spreken.  Overtuig uw collega’s uit de streek om mee te stemmen 

met onze burgemeester . Tot slot: laat ons sereen blijven in de externe communicatie.” 

 

13. Vervolgens aanhoort de gemeenteraad een tussenkomst van raadslid Olivier 

Vanryckeghem luidend als volgt: 

“Wat is concreet het kostverschil tussen de dienst 100 op 2 minuten of op 5 minuten? 

Zou de stad overwegen om dat kostverschil bij te leggen?“ 

  



 

14. Vervolgens aanhoort de gemeenteraad een tussenkomst van raadslid Eddy 

Glorieux luidend als volgt: 

“Heel de wetgeving en de brandweerhervorming is gebaseerd op het principe van de 

snelste adequate hulp. Als schepen moest ik eens de burgemeester vervangen in Fluvia.  

Ik zat er toen met een dubbele pet. Die van gewezen brandweercommandant en die van 

schepen voor de stad Harelbeke. Ik heb daar toen ook over gedebatteerd en op tafel 

geklopt. Ik vrees ervoor dat wij nu weg aan het glijden zijn van dat principe. Ik roep 

iedereen op om dat principe steeds te blijven aanhangen.” 

 

15. De burgemeester repliceert daarop als volgt: 

 

“Beste Rosanne, in het parlement is mijn houding niet anders dan die in de zone.  U 

speelt op het sentiment.  Ik ook. Die komt op de eerste plaats.  En misschien moeten we 

onze hand in eigen boezem steken en om te beginnen naar onszelf kijken… Veiligheid 

begint met kleine dingen, zoals het volgen, van een EHBO-cursus. Onlangs kregen alle 

raadsleden de kans om die te volgen. Wie heeft dit ook effectief gedaan? Wie gebruikt de 

tips en tricks nog verder?  

 

Olivier, wat betreft de kostprijs. Je moet vergelijken tussen de ongeveer 8.000 uren die 

de vrijwilligers zouden draaien (gesteld dat er evenveel oproepen zijn) en de kost om een 

ambulance permanent te bemannen: daarvoor heb je het equivalent van 8 VTE nodig. De 

kostprijs kan ik je niet uit het blote hoofd geven.” 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 42 par. 1 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van de toelichting van de CD&V-fractie en de aangehaalde tussenkomsten 

en replieken. 

 

 

*** 

De burgemeester stelt daarop de gemeenteraad voor de zitting in besloten vergadering 

verder te zetten op volgende gronden die hetzij in verband staan met de persoonlijke 

levenssfeer, hetzij het belang van de openbare orde, hetzij met ernstige bezwaren tegen 

de openbaarheid: 

 

- Het is in het kader van de onderhandelingen met Fluvia van belang dat het 

compromisvoorstel dat de burgemeester wenst toe te lichten aan deze zitting, eerst 

voorgelegd kan worden aan Fluvia, vooraleer het publiek gemaakt wordt. Dit voorstel 

nu publiek maken zou ernstige schade toebrengen aan de belangen van de stad. 

- Ter verduidelijking van het compromisvoorstel moet de burgemeester ingaan op een 

aantal persoonlijke zaken van een aantal betrokkenen. Dit in openbare zitting doen 

zou de persoonlijke levenssfeer van die betrokkenen schenden.  

 

Daarop gaat de gemeenteraad in openbare zitting en in aanwezigheid van 28 leden over 

tot de stemming over het sluiten van de deuren. 

 



Verwijzend naar artikel 28 par. 1 van het gemeentedecreet en op grond van voormelde 

motieven besluit de gemeenteraad met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 

onthoudingen tot het sluiten van de deuren en tot het verderzetten van de zitting in 

besloten vergadering. 

 

*** 

 

De gemeenteraad, verder vergaderd in besloten zitting, 

 

Zie notulenboek. Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

*** 

 

*** 

 

De gemeenteraad, verder vergaderd in openbare zitting, 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De gecoördineerde grondwet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 10 en 11 die het gelijkheidsbeginsel en het niet-

discriminatiebeginsel stellen; 

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

artikel 42 par. 1 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting waaraan 27 leden deelnemen; 

 

Met 27 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

“Elke inwoner van de Fluvia-zone heeft recht op dezelfde dringende medische 

hulpverlening, ook onze Harelbeekse inwoners!” 

 

 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.25 uur 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris wnd. voorzitter 

 


