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Verontschuldigd: Rik Vandenabeele: Raadslid verontschuldigd voor dagordepunt 1; 

Olivier Vanryckeghem: Raadslid verontschuldigd voor de 

dagordepunten 1 en 2; 

Filip Kets: Voorzitter verontschuldigd voor de ganse zitting; 

Rik Pattyn en Mireille Vanlerberghe: Raadsleden verontschuldigd voor 

de ganse zitting. 

 

  

 

 

De zitting begint om 19.30 uur 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Eedaflegging financieel beheerder. 

2 Raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 

Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

3 AUDIO. Jaarrekening 2015. Kennisname. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

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

Goedkeuren gewijzigd bestek en gewijzigde raming (543.354,46 euro + 21 % btw 

waarvan 392.832,13 euro lastens de stad, 85.571,08 euro lastens CVBA Infrax en 

64.951,25 euro lastens Immogra).  

5 Leveren, plaatsen en aansluiten kerstverlichtingsinstallatie aan weerszijden van de 

Nieuwe Hoge Brug.  Goedkeuren bestek, raming (8.928,81 euro + 21 % btw op 

3.436,86 euro) en gunningswijze. 

6 Heraanleg Nieuwstraat. Goedkeuren bestek, raming (552.752,40 euro + 21 % btw 

waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro lastens CVBA Infrax) 

en gunningswijze. 



7 Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 : Spinnerijstraat nr. 1 t.e.m. nr. 69, 

Steentje en fietspad Spinnerijstraat. Goedkeuren bestek, raming (52.067,15 euro + 

21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8 Warmtenet.  Goedkeuren uitvoeringsovereenkomst. 

Openbare en besloten zitting 

9 Vragenkwartiertje. 

 

*** 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Eedaflegging financieel beheerder. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft op 20.06.2016 de heer Stefan Himpens, geboren te Ieper op 

31.03.1980, thans wonende te 8800 Roeselare, Staakmolenstraat 23, op proef benoemd 

tot financieel beheerder van de stad Harelbeke.   

 

De aanstellingsbeslissing bepaalt dat de indiensttreding zal worden vastgelegd in overleg 

met alle betrokkenen, ondermeer het stadsbestuur van Diksmuide waar betrokkene 

thans financieel beheerder is. 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient, aansluitend aan dit overleg en in 

uitvoering van de benoemingsbeslissing, de datum van indiensttreding te bepalen.  

 

Bij beslissing van 28.06.2016 heeft het college, na overleg, de datum van indiensttreding 

bepaald op 01.09.2016. 

 

Overeenkomstig art. 77 van het gemeentedecreet dient de nieuwe financieel beheerder 

de eed af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.  Dit dient te 

gebeuren in openbare zitting van de gemeenteraad in volgende bewoordingen “Ik zweer 

de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”  De eed dient te worden afgelegd 

vooraleer de nieuwe financieel beheerder in dienst treedt. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen : 

 

- het gemeentedecreet inzonderheid artikel 77; 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in openbare zitting van de heer Stefan 

Himpens, op proef benoemd tot financieel beheerder van de stad Harelbeke bij beslissing 

van de gemeenteraad van 20.06.2016 en wiens datum van indiensttreding door het 



college van burgemeester en schepenen, na onderling overleg, werd bepaald op 

01.09.2016. 

 

Van deze eedaflegging wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. 

 

2. Raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 

Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ingevolge de ontslagname bij brief van 30.05.2016, ontvangen op 31.05.2016 en 

waarvan kennis werd genomen door de voorzitter van de gemeenteraad blijkens een mail 

van 01.06.2016, van mevrouw Sofie Decavele, zetelend gemeenteraadslid voor de fractie 

CD&V, dient het ontslag genomen raadslid vervangen te worden als stemgerechtigd lid in 

de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 

 

Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, 

gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 

fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt tenzij de fractie maar uit twee 

leden bestaat in welk geval één handtekening volstaat.  Niemand kan meer dan een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het gemeentedecreet werd voor de raadscommissie 

werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn door de CD&V-fractie een akte 

van voordracht ingediend op 27.06.2016 ondertekend door een meerderheid van de 

leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft 

meer dan één akte ondertekend. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze voordracht ingediend voor de fractie CD&V op 

naam van mevrouw Mireille Vanlerberghe voor de raadscommissie werken, ondernemen 

en leren (WOL) en burger en welzijn. 

 

Deze voordracht voldoet aan de vereisten van artikel 39 par. 3 van het GD. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT: 

 

Verklaart de ingediende voordracht ontvankelijk. 

 

*** 

 

De gemeenteraad stelt vast dat, gelet op voormelde ontvankelijkheidsverklaring en gelet 

op voorafgaande motivering een geheime stemming dient georganiseerd met het oog op 

de verkiezing van mevrouw Mireille Vanlerberghe als stemgerechtigd lid voor de CD&V-

fractie van de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn 

ter vervanging van het ontslag genomen raadslid Sofie Decavele. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39 en 35 par. 2, 2°; 

 

De gemeenteraad gaat over tot een geheime stemming in functie van de voormelde 

verkiezing. 

 

25 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevrouw Mireille Vanlerberghe bekomt 25 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.  Er zijn 0 

onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat mevrouw Mireille Vanlerberghe verkozen is tot stemgerechtigd lid 

van de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn voor 

de fractie CD&V. 

 

3. AUDIO. Jaarrekening 2015. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 de toetreding van het OCMW tot de vereniging 

AUDIO goedgekeurd. 

 

Op 12.05.2016 keurde de raad van beheer van AUDIO de jaarrekening 2015 goed. 

 

Conform artikel 193, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, werd de jaarrekening en het 

desbetreffende besluit van de raad van beheer van AUDIO overgemaakt ter kennisname 

aan de OCMW-raad van Harelbeke. 

 

Conform de artikelen 228 en 174 §2 van het OCMW-decreet dient de jaarrekening tevens 

bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen, dus ook aan 

de gemeenteraad van Harelbeke. 

Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen zoals AUDIO moeten immers beheerd worden 

volgens dezelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en 

toezicht. 

 

De OCMW-raad heeft op 23.06.2016 kennis genomen van deze jaarrekening. 

 

Het komt de gemeenteraad toe ook kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van 

AUDIO.   De gemeenteraad kan binnen de vijftig dagen na verzending zijn eventuele 

opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur, aan wie het toekomt de 

jaarrekening van AUDIO definitief goed te keuren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 228 en 174 §2; 



- het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 

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

maatschappelijk welzijn, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 193, 2°. 

 

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 Audio. 

 

Artikel 2: 

 

Formuleert geen opmerkingen. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan AUDIO. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

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

Goedkeuren gewijzigd bestek en gewijzigde raming (543.354,46 euro + 

21 % btw waarvan 392.832,13 euro lastens de stad, 85.571,08 euro 

lastens CVBA Infrax en 64.951,25 euro lastens Immogra).  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In zitting van 21.10.2013 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met 

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

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

studiecontract in uitvoering van het masterplan betreffende “Herinrichten Marktplein” 

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

3011 ED Rotterdam (Nederland) goed. 

In zitting van 17.02.2014 keurde de gemeenteraad de gewijzigde contractvoorwaarden 

betreffende het studiecontract in uitvoering van het masterplan goed. 

 

Vanaf 2015 starten de werkzaamheden voor de centrumvernieuwing van de stad 

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

Marktplein en de Hospitaalstraat. Deze werken kaderen in een stedenbouwkundig 

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

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

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

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



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

Onder het te realiseren gebouw en het ontstane binnengebied worden ondergrondse 

parkeerplaatsen voorzien. 

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

uitgraving van bodem. 

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

voorafgaande archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 

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

Vlaamse Gewest geregeld door het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 

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

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

landschappen). 

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

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

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

vroeg betrokken in het bouwproces. 

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

onderzoek werden alle beschikbare archeologische gegevens verzameld en aangevuld 

met cartografische en historische data. 

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

een kwalitatieve open ruimte wordt gecombineerd met nieuwbouw. 

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

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

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

werken op de archeologische resten werd bepaald. 

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

onderzoeken zone bepaald die volledig aan een archeologisch onderzoek wordt 

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

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

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

Harelbeke voormeld bestek verder aangevuld met de riolerings- en infrastructuurwerken 

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

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

Marktcentrum. 

Het bestek omvat de archeologische opgraving in de door erfgoed vastgelegde zone in 

combinatie met de riolerings- en infrastructuurwerken voor de toekomstige markt en de 

omleiding van de oude Arendsbeek. 

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

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

vastgelegd. 

Dit gebeurde in zitting van 21.10.2013 door de gemeenteraad. 

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

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

werkbreedte van de rioleringswerken. 

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

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

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

sleufherstel. 

 

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

overeengekomen dat de voorkeursbieder zal voorfinancieren wat betreft de totale 

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

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

grondverzet. 

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

 



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

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

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

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

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

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

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

grond van de laagst aangeboden prijs. 

De uitgave lastens de stad voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 

2016, op budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) 

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

 

Dit bestek werd samen met de raming en de gunningswijze goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 april 2016. 

 

Door de uitwerking en de goedkeuring van het verkavelingsplan van de 

marktontwikkeling door Immogra is er een definitieve inschatting mogelijk van de nodige 

rioleringswerken.  Aan de hand van het finale opmetingsplan heeft het studiebureau de 

laatste wijzigingen verwerkt in het aan te besteden dossier.  

Onderstaand een opsomming van de aanpassingen : 

 aanpassingen grondcodes naar aanleiding van ontvangst technisch verslag 

 voorzien van RWA-schouw (R2a) voor aansluiting RWA-riool nieuwbouwproject 

 meting : streng R7 – R8 en D9 – D10 vervallen 

 code R8885 – as built vervalt. Opmaak as-built is inbegrepen. 

 code R8886 – opbraak riool : wordt 100% tlv Infrax 

 plannen werden aangepast aan vastgelegde rooilijnen van het nieuw bouwproject 
Door deze aanpassingen is er ook een wijziging van de geraamde kosten. 
 

In het kader van deze wijzigingen werd het bestek opgesteld door de ontwerper, 

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

De nieuwe uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 543.354,46 excl. 21 % btw 

waarvan € 392.832,13 lastens de stad, € 85.571,08 lastens CVBA Infrax en € 64.951,25 

lastens Immogra. 

 

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

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

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

grond van de laagst aangeboden prijs. 

De uitgave lastens de stad voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 

2016, op budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) 

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

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 24. 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen. 



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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het gewijzigde bestek en de gewijzigde raming voor de opdracht “Heraanleg Marktplein - 

Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek”, opgesteld door de ontwerper, 

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

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

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 543.354,46 

excl. 21 % btw waarvan € 392.832,13 lastens de stad, € 85.571,08 lastens CVBA Infrax 

en € 64.951,25 lastens Immogra. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

 

Artikel 3: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4: 

 

De uitgave lastens de stad voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 

2016, op budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) 

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

 

5. Leveren, plaatsen en aansluiten kerstverlichtingsinstallatie aan weerszijden 

van de Nieuwe Hoge Brug.  Goedkeuren bestek, raming (8.928,81 euro + 

21 % btw op 3.436,86 euro) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Leveren, plaatsen en aansluiten kerstverlichtingsinstallatie 

aan weerszijden van de nieuwe brug.” werd een offerte met nummer 0020066241 

opgesteld door Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.928,81 euro excl. btw of 9.650,55 

euro incl. 21 % btw op 3.436,86 euro. 



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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

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

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

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

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

 

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:  

 

De offerte met nummer 0020066241 opgesteld door Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 

Torhout en de raming voor de opdracht “Leveren, plaatsen en aansluiten 

kerstverlichtingsinstallatie aan weerszijden van de nieuwe brug.”, worden goedgekeurd. 

De raming bedraagt 8.928,81 euro excl. btw of 9.650,55 euro incl. 21 % btw op 

3.436,86 euro. 

 

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. 



6. Heraanleg Nieuwstraat. Goedkeuren bestek, raming (552.752,40 euro + 21 % 

btw waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro lastens 

CVBA Infrax) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Na de heraanleg van de N43 wenst het stadsbestuur het stadscentrum verder op te 

waarderen door de heraanleg van de zijstraten die uitkomen op de N43. 

Eén van die straten is de Nieuwstraat die op vandaag aangelegd is in kleinschalige 

materialen die op verschillende plaatsen verzakkingen vertonen wat gevaar kan 

opleveren voor de verschillende weggebruikers. 

 

In zitting van 20.02.2012 werd in de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met 

CVBA Infrax en het studiecontract ter aanstelling van een studiebureau goedgekeurd. 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg Nieuwstraat” werd gegund door het 

college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 2012 aan NV Antea Group, 

Buchtenstraat 9 te 9051 Gent. 

De heraanleg wordt voorzien van rooilijn tot rooilijn met vernieuwing van de voetpaden, 

openbare verlichting, wegenis en riolering. 

Tevens werd in de studie een oplossing gezocht voor een goede integratie van de zwakke 

weggebruiker en de bestaande parkeerproblematiek.   

De bestaande riolering is nog niet gescheiden aangelegd en de bestaande 

huisaansluitingen zijn aan vernieuwing toe. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerper, NV Antea 

Group, Buchtenstraat 9 te 9051 Gent. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 552.752,40 euro excl. 21 % btw 

waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro lastens CVBA Infrax. 

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

gezien de aard van de bestelling (> 85.000 euro) en gezien daardoor de concurrentie 

maximaal te laten spelen en de gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van 

de laagst aangeboden prijs. 

Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat de stad 

Harelbeke de procedure zal voeren en in naam van Infrax West bij de gunning van de 

opdracht zal optreden dit cfr. de samenwerkingsovereenkomst. 

De uitgave voor het stadsaandeel van deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget van 2016 op budgetcode 224007/020000-PBD 4-PBD4.2.1D 

(actieplan AP4.2) (Actie 4.2.1). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 24. 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, 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. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg Nieuwstraat ”, opgesteld door de 

ontwerper, NV Antea Group, Buchtenstraat 9 te 9051 Gent 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 552.752,40 euro excl. 21 % btw 

waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro lastens CVBA Infrax. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

 

Artikel 3: 

 

De stad Harelbeke wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 

Infrax West bij de gunning van de opdracht op te treden dit cfr. de goedgekeurde 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Artikel 4: 

 

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 

bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel 

in de opdracht. 

 

Artikel 5: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan CVBA Infrax. 

 

Artikel 6: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 7: 

 

De uitgave voor het stadsaandeel van deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget van 2016 op budgetcode 224007/020000-PBD 4-PBD4.2.1D 

(actieplan AP4.2) (Actie 4.2.1). 

 



7. Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 : Spinnerijstraat nr. 1 t.e.m. nr. 

69, Steentje en fietspad Spinnerijstraat. Goedkeuren bestek, raming 

(52.067,15 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het voetpad en het fietspad in de Spinnerijstraat van huisnummer 1 tot en met 69 zijn in 

slechte staat.  De greppel is te diep waardoor voertuigen blijven slepen.  Het fietspad in 

de Spinnerijstraat wordt voorzien van een nieuwe toplaag.  De greppels, boordstenen en 

voetpad worden eveneens vernieuwd. 

 

Aansluitend wordt in het Steentje, aan de oneven zijde, het voetpad met de boordsteen 

vernieuwd.  De bocht tussen het Steentje en de Spinnerijstraat wordt breder uitgevoerd, 

zodat voetgangers beter kunnen passeren langsheen de bestaande borden. 

 

In het kader van de opdracht “Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 : 

Spinnerijstraat 1 t.e.m. 69, Steentje en fietspad Spinnerijstraat” werd een bestek met nr. 

16_26 opgesteld door het departement facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 52.067,15 euro excl. btw of 63.001,25 

euro 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 euro) 

en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service. 

Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie maar 

anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis 

en deskundigheid beschikken. 

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

budgetcode 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_26 en de raming voor de opdracht “Aanleg en heraanleg 

voetpaden 2016 - Deel 2 : Spinnerijstraat 1 t.e.m. 69, Steentje en fietspad 

Spinnerijstraat”, 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 52.067,15 euro excl. btw of 

63.001,25 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 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8. Warmtenet.  Goedkeuren uitvoeringsovereenkomst. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014: 

 

(a) trad de stad toe tot de activiteit Warmtenetten van Infrax West onder de 

opschortende voorwaarde van een positieve studie met betrekking tot de aanleg van 

een warmtenet en daaropvolgend het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst; 

(b) keurde de gemeenteraad een intentienota betreffende een onderzoek naar de 

haalbaarheid, de aanleg en uitbating van een warmtenet op  het grondgebied van de 

stad Harelbeke goed.  Deze intentienota werd op 19.05.2014 door partijen 

ondertekend. 

 

De intentienota van 19.05.2014 bepaalt:  

 

“Indien partijen na het gezamenlijk onderzoek samen tot het besluit zouden komen dat 

de aanleg en uitbating van een warmtenet op het gebied van de stad Harelbeke in de aan 

te geven straten haalbaar is, dan zal in een te onderhandelen uitvoeringsovereenkomst 

de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd, rekening houdend met 

hetgeen in deze intentienota al is opgenomen. 



Wordt de uitvoeringsovereenkomst niet afgesloten, dan zal geen van de partijen over 

enige vordering t.o.v. de andere partij beschikken”. 

 

De raad van bestuur van Infrax West heeft op 26.01.2015 beslist om tot de aanleg van 

een warmtenet op het grondgebied van de stad Harelbeke over te gaan en daartoe 4,2 

miljoen euro te investeren.  Infrax West beoordeelt de haalbaarheidsstudie dus positief. 

 

Ook de stad is van oordeel dat de aanleg en uitbating van een warmtenet in de 

navolgende straten haalbaar is: 

 

- Vlasstraat 

- Twee-Bruggenstraat 

- Leiestraat 

- Vrijdomkaai 

- Marktplein 

- Abdijstraat 

- Kortrijksestraat  (tot aan het hoekgebouw Abdijstraat – Kortrijksesteenweg 

(nu restaurant “Bord’eau”) en inclusief het rondpunt Schipstraat) 

- A. Pevernagestraat 

- Ballingenweg 

- Wagenweg 

- Tuinstraat 

- Gaversstraat 

- Zuidstraat 

- Arendsstraat 

- Stedestraat 

- Rietvoornstraat 

 

Bijgevolg wordt aan de gemeenteraad een uitvoeringsovereenkomst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

De bedingen van de in het beschikkend gedeelte van deze beslissing opgenomen 

overeenkomst komen de gemeenteraad billijk voor en vrijwaren naar de mening van de 

gemeenteraad de belangen en de rechten van de stad. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 12° van het 

gemeentedecreet. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De uitvoeringsovereenkomst bedoeld in de intentienota van 19.05.2014 wordt 

goedgekeurd luidend als volgt: 

 

UITVOERINGSOVEREENKOMST HOUDENDE EEN DOMEINTOELATING  

IN HET KADER VAN DE AANLEG VAN EEN WARMTENET 

 

 

Tussen de navolgende partijen: 

 



1. De stad Harelbeke, publiekrechtelijk rechtspersoon, alhier vertegenwoordigd 

door de heer Filip Kets, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Carlo 

Daelman, secretaris, handelend in naam en voor rekening van de stad Harelbeke, 

in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van 19.05.2014 en van 

12.07.2016  

 

hierna ook genoemd “de stad”, 

en, 

2. Infrax West, opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel 

Noordlaan 9 te 8820 Torhout, hierbij vertegenwoordigd door de heer Tom 

Ceuppens, algemeen directeur, die verklaart bevoegd te zijn om Infrax West te 

verbinden, 

 

hierna ook genoemd “Infrax West”, 

 

beiden hierna ook genoemd “partijen” 

Is uiteengezet en overeengekomen hetgeen volgt. 

1. Voorafgaandelijke uiteenzetting. 

 

1.1. Bij gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014: 

 

(a) trad de stad toe tot de activiteit Warmtenetten van Infrax West onder de 

opschortende voorwaarde van een positieve studie met betrekking tot de aanleg 

van een warmtenet en daaropvolgend het afsluiten van een 

uitvoeringsovereenkomst; 

(b) keurde de gemeenteraad een intentienota betreffende een onderzoek naar de 

haalbaarheid, de aanleg en uitbating van een warmtenet op  het grondgebied van 

de stad Harelbeke goed.  Deze intentienota werd op 19.05.2014 door partijen 

ondertekend. 

 

1.2. De intentienota van 19.05.2014 bepaalt:  

 

“Indien partijen na het gezamenlijk onderzoek samen tot het besluit zouden 

komen dat de aanleg en uitbating van een warmtenet op het gebied van de stad 

Harelbeke in de aan te geven straten haalbaar is, dan zal in een te onderhandelen 

uitvoeringsovereenkomst de rechten en plichten van beide partijen worden 

vastgelegd, rekening houdend met hetgeen in deze intentienota al is opgenomen. 

Wordt de uitvoeringsovereenkomst niet afgesloten, dan zal geen van de partijen 

over enige vordering t.o.v. de andere partij beschikken”. 

 

2. De bepalingen van de intentienota van 19.05.2014 blijven van kracht indien in de 

huidige overeenkomst niet uitdrukkelijk van de intentienota wordt afgeweken.   

 

3. Partijen komen in gemeen akkoord tot de vaststelling dat de aanleg en uitbating 

van een warmtenet in de navolgende straten van de stad Harelbeke haalbaar is. 

- Vlasstraat 

- Twee-Bruggenstraat 

- Leiestraat 

- Vrijdomkaai 

- Marktplein 

- Abdijstraat 

- Kortrijksestraat  (tot aan het hoekgebouw Abdijstraat – Kortrijksesteenweg 

(nu restaurant “Bord’eau”) en inclusief het rondpunt Schipstraat) 

- A. Pevernagestraat 



- Ballingenweg 

- Wagenweg 

- Tuinstraat 

- Gaversstraat 

- Zuidstraat 

- Arendsstraat 

- Stedestraat 

- Rietvoornstraat 

 

Ten gevolge  van deze vaststelling heeft de raad van bestuur van Infrax West op 

26.01.2015 beslist om tot de aanleg van een warmtenet op het grondgebied van 

de stad Harelbeke over te gaan en daartoe 4,2 miljoen euro te investeren. 

Bijgevolg sluiten partijen huidige uitvoeringsovereenkomst houdende 

domeintoelating met betrekking tot voormelde straten en pleinen. 

 

In de op het ogenblik van het afsluiten van deze overeenkomst bestaande straten 

zal Infrax West de bestaande nutsleidingen in stand houden en zodoende, 

onverminderd het engagement van de stad betreffende het aansluiten van 

stadsgebouwen aangegaan in de intentieverklaring, de keuzevrijheid inzake de 

verwarming van de zich aldaar bevindende gebouwen blijven garanderen. 

 

Eventueel kunnen partijen, in gemeen akkoord, de lijst van voormelde straten en 

pleinen via een aanvullende overeenkomst in de toekomst nog aanvullen. 

 

4. Infrax West zal in voormelde straten, eigendom van de stad Harelbeke, op zijn 

kosten en risico instaan voor de aanleg, de eventuele vervanging en het volledige 

onderhoud van het warmtenet. 

Infrax West krijgt daartoe vanwege de stad een domeintoelating tegen de 

voorwaarden van deze akte en de stukken waarnaar deze akte verwijst. 

 

Infrax West zal bij de aanleg, de eventuele vervanging en onderhoudswerken aan 

het warmtenet alle wettelijk, decretale en reglementaire bepalingen dienen na te 

leven.   

 

Tevens zal Infrax West alle noodzakelijke vergunningen dienen te bekomen. 

 

In functie van de aanleg van het warmtenet in voormelde straten verklaart Infrax 

West al vergunningen te hebben verkregen van het Agentschap Wegen en 

Verkeer, de vennootschap Waterwegen en Zeekanaal (vergunning 65992/VER/311 

d.d. 25.11/.2015) en van de Vlaamse Milieumaatschappij (machtiging 326 

(L3640M0041G) d.d. 15.02.2016). 

 

Voorafgaand aan de eigenlijke aanleg zal Infrax West de ligging van andere 

nutsleidingen en riolen in voormelde straten nagaan. 

 

Infrax West zal voorafgaand aan de aanleg en na de aanleg de plannen van het 

warmtenet toevoegen in het KLIP-systeem.  Infrax West zal de ligging van het 

warmtenet in het KLIP-systeem altijd actueel houden. 

 

5. De aanleg van het warmtenet, alsook de eventuele vervanging en alle onderhoud 

(kortom alle werken aan het warmtenet na de aanleg ervan) zal gebeuren met 

eerbiediging van het eigendomsrecht van de stad op de voormelde straten en 

pleinen en met eerbiediging van het gebruik waartoe deze straten bestemd zijn of 

zouden kunnen worden. 



De Staat, het Gewest en de stad hebben in alle geval het recht om het warmtenet 

te laten verleggen of er wijzigingen aan te laten aanbrengen. 

Indien een en ander noodzakelijk is, hetzij om redenen van openbare veiligheid, 

de landsverdediging, hetzij in het belang van de wegen (waartoe op een niet 

beperkende wijze behoort werken van heraanleg of onderhoudswerken aan de 

wegen), hetzij in het kader van een openbare dienst, hetzij ingevolge wijzigingen 

door de belendende eigenaars aan de toegang tot hun eigendommen langs de 

gevolgde wegen, vallen alle kosten ten laste van Infrax West. 

 

6. Infrax West zal op haar kosten en risico instaan voor de aankoop, de distributie en 

de verkoop van warmte aan de eindklanten via het warmtenet. 

 

In functie  daarvan verklaart Infrax een overeenkomst (warmte-aankoopcontract 

en een productie-aansluitcontract) afgesloten te hebben met de 

opdrachthoudende vereniging IMOG.  Bij IMOG is een structurele back-up 

voorzien, zodat, behoudens overmacht of fout van een derde, de levering van 

warmte aan de eindklant ten allen tijde gegarandeerd is. 

 

De raad van bestuur van Infrax West heeft op 21.03.2016 de algemene 

aansluitingsvoorwaarden en de algemene leveringsvoorwaarden goedgekeurd die 

ter info aan de stad Harelbeke werden meegedeeld. 

 

Infrax West bevestigt en garandeert dat deze voorwaarden voldoen en zullen 

blijven voldoen aan de bepalingen inzake tariefzetting en kosten voor de 

eindklant, opgenomen in de aangehaalde intentienota. 

 

7. Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst strijdig zou zijn met een 

nog uit te vaardigen Warmtedecreet, dan zullen partijen overleggen over een 

nieuwe bepaling zodat partijen hun rechten kunnen vrijwaren zoals vastgelegd in 

de intentienota en in deze uitvoeringsovereenkomst. 

8. Partijen kunnen hun rechten en/of plichten uit deze overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk overdragen aan rechtsopvolgers. Partijen zullen elkaar daaromtrent 

vooraf en afdoende schriftelijk verwittigen. 

 

9. Partijen komen overeen om de toepassing van art. 1162 van het burgerlijk 

wetboek ten nadele van de stad uit te sluiten. 

 

10. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische 

recht. De bevoegde rechtbank is deze van het rechtsgebied Gent, afdeling 

Kortrijk. 

 

11. Deze overeenkomst wordt afgesloten onder ontbindende voorwaarde van 

schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid. 

 

 

Aldus opgemaakt te Harelbeke op ……………………………….(datum). 

Elk der partijen erkent een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben. 

 

 

Namens de stad Harelbeke,     

 

 

Carlo Daelman  Filip Kets    

stadssecretaris  voorzitter van de gemeenteraad   

 

 



 

Namens Infrax West, 

 

 

Tom Ceuppens 

algemeen directeur 

 

Openbare en besloten zitting. 

9. Vragenkwartiertje. 

 

Raadslid Hilde De Bruyne vraagt de voorzitter om een punt aan te brengen in besloten 

zitting. 

 

De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring. 

 

Daarop gaat de gemeenteraad in openbare zitting en in aanwezigheid van 

bovenvermelde leden over tot de stemming over het sluiten van de deuren. 

De gemeenteraad keurt de vraag unaniem goed . 

 

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

 

 

De vergadering wordt verder gezet in openbare zitting. 

 

1.Raadslid Stijn Soetaert 

Beste,  

Een tussenkomst die jullie waarschijnlijk verwachtten. We zijn in Bavikhove heel 

teleurgesteld in het feit dat de veegmachine niet meer komt op zondagmorgen om het 

dorpsplein schoon te vegen. Toen ik dat vorige week vernam dat dit niet meer kon, vroeg 

ik aan de betrokken schepen na de gemeenteraad waarom dit niet meer kon. We doen 

dit alleen nog voor grote feesten was zijn antwoord. Ik vroeg me dan ook af waar je de 

grens trekt tussen een klein feestje en een groot. Ik heb enkele foto’s gemaakt van 

zaterdagnacht rond 01.00 uur en als je dit vergelijkt met ‘tomorrowland’ is dit inderdaad 

maar een klein feestje, maar als je andere feesten in Harelbeke vergelijkt, denk ik wel 

dat dit kan meetellen als een groot feest.  

Een ander argument van de schepen was dat iedereen dit dan zou beginnen vragen. Er 

zijn in Harelbeke 4 officiële feestcomité’s, de anderen zijn wijkcomté’s of straatfeesten. 

Zo kan je toch makkelijk zeggen, we doen dit enkel voor de officiële feestcomité’s of we 

doen het voor niemand. We gaan hier zeker de rekening niet maken van het stedelijk 

feestcomité van Harelbeke, maar als ik dan zie op welke logistieke middelen die wel 

kunnen rekenen van de stadsdiensten dan is dit een kaakslag voor de feestcomité’s van 

de deelgemeenten.  

Er waren ook mensen van het college die gezegd hebben dat de veegmachine vroeger 

altijd kwam door een schepen uit de vorige legislatuur en dat dit nooit op het college is 

gekomen. Het zou mij ten zeerste verwonderen dat die bepaalde schepen twee jaar terug 

en vorig jaar nog steeds aanwezig was op het college en ervoor zorgde dat de 

veegmachine 2 jaar terug wel kwam en vorig jaar ook was toegezegd, maar dan stond ze 

jammer genoeg in panne. Die bepaalde schepen heeft ons nu wel terug uit de nood 

geholpen door de veegmachine van zijn bedrijf ter beschikking te stellen (toont foto). 

Als besluit zou ik willen stellen: het is heel erg dat vrijwilligers die al heel veel tijd in de 

organisatie stoppen op zaterdagnacht rond 06.00 uur en zondagmorgen heel vroeg 

moeten komen vegen, terwijl dit voor een ander feestcomité wel door stadsdiensten kan 

worden gedaan. Ik denk dat deelgemeenten evenveel respect verdienen.  

Mocht ik van een andere partij zijn, zou ik het nog scherper durven stellen en zeggen : Is 

er aan de brug van Harelbeke een veeggrens waar ze in Harelbeke op spugen misschien? 



Hopelijk verandert het college van gedacht en zien we volgend jaar de zondagmorgen 

een veegmachine in Bavikhove. De inwoners van Bavikhove zullen het in ieder geval zo 

niet laten. En wij van de CD&V fractie zouden met aandrang vragen dat dit ook nog eens 

kan besproken worden op de commissie Vrije Tijd. 

 

 

2. Raadslid Francis Pattyn 

2.1. I.v.m. het Parkfeest 

Ik wil de stadsdiensten feliciteren die het Parkfeest georganiseerd hebben.  Het was echt 

heel goed.  Op een bepaald moment stonden we in het Park als haringen in een ton.  

Vandaar mijn enige opmerking waar misschien in de toekomst kan over gepraat worden.  

Nu stonden de tentjes 7 meter vooruit.  Misschien moeten we ze volgend jaar opnieuw 7 

meter achteruit zetten om de ruimte voor de mensen groter te maken. 

 

2.2. Ik vraag de secretaris om een aantal foto’s van het te koop staande politiegebouw te 

projecteren.  Ik heb het stedenbouwkundig reglement op reclame eens afgetoetst aan de 

vlaggen die hangen op het balkon van het politiegebouw. Volgens mij is dit niet conform 

het reglement dat wij goedgekeurd hebben.  Mijn vraag aan deze gemeenteraad is: is het 

harmonisch?  Indien jullie dit wel vinden dan laten we de vlaggen best hangen en 

trekken we het reglement in.  Als jullie dit niet harmonisch vinden dan moeten die 

vlaggen weg. 

 

 

3.Raadslid Kathleen Duchi 

Recent werd door N-VA–Harelbeke een huis-aan-huis-blad bedeeld. 

Met veel aandacht heb ik hierin het artikel over het onderwijs in Harelbeke gelezen.  De 

schepen van onderwijs zegt hierin dat er met betrekking tot het onderwijs in Harelbeke 

aan de toekomst wordt gewerkt door o.a. schoolgebouwen te vernieuwen. Op zich kan dit 

alleen maar worden toegejuicht.  

Tot mijn grote verbazing wordt in dit artikel echter verwezen naar de nieuwe vleugel van 

de vrije basisschool De Wingerd uit Bavikhove. 

Zoals de schepen van onderwijs ook wel zal weten en ik neem aan dat dit het geval is, 

moet het vrij onderwijs voor de nodige financiële middelen voor bouwprojecten elders 

terecht dan bij de stad. 

Wie op de opening van de nieuwe vleugel van De Wingerd aanwezig was, zal zich zeker 

nog wel herinneren dat toen duidelijk werd gesteld dat ‘70% van de kostprijs voor de 

nieuwbouw betaald werd met middelen van de Vlaamse Overheid en dat 30% komt van 

eigen middelen uit de scholengemeenschap van het Vrij Onderwijs. Voor zover ik weet, 

geen enkele euro dus vanuit de stad Harelbeke.’  

Ik stel hierbij dan ook de vraag: “Is er toch enige materiële of financiële steun geweest 

vanuit stad Harelbeke en zo ja, hoe komt het dat wij daar op de gemeenteraad niet 

werden van in kennis gesteld? Is er enige logistieke ondersteuning geweest, of subsidie 

of enig ander engagement?”. 

Ik vermoed van niet, maar het bedoelde artikel in het hoger vernoemd huis-aan-huis-

blad van N-VA zet de lezer toch op het verkeerde been. De informatie naar de burger 

vind ik dan niet juist en enigszins misleidend. Ik vind het uitermate belangrijk dat 

correcte informatie in dergelijke dossiers wordt verstrekt.  

Tenslotte nog dit:  

Er zijn de laatste jaren inspanningen gebeurd voor meer samenwerking tussen de 

verschillende onderwijsnetten. Dat is enkel toe te juichen.  Het betrokken artikel waarvan 

sprake zal wellicht in dit opzicht goed bedoeld zijn maar verliest wel zijn pluimen als er 

onjuiste informatie in staat. 

 

 

4.Raadslid Rosanne Mestdagh 

4.1. Indertijd was er een verbod op het plaatsen van aanplakborden langs de openbare 

weg. Af en toe zie je onderweg naar Kortrijk, hoogte Imogsite of verder dat er toch wel 



enkele bordjes met affiches van activiteiten van buiten Harelbeke langs de weg staan, nu 

zie ik ook al vele weken een paar banners hangen aan de afsluitingen van de parking in 

de Kortrijksestraat, kant Comix, het gaat om de aankondiging van een activiteit van 

buiten Harelbeke, en ook in de Gentsesteenweg, ter hoogte van de lichten aan de 

Deerlijkstraat, hangt er aan de afsluiting van het stuk braakliggende grond een 

reclamebanner. Ik zou vragen of er daar kan opgetreden worden, als wij aan onze 

handelaars en inwoners van Harelbeke normen oplegt i.v.m. affiches, banners enz., dan 

moet er zeker opgetreden worden van zodra verenigingen of ondernemers van buiten 

Harelbeke dergelijke borden aanbrengen.  

 

4.2. Ik las in een verslag van het college van 30 juni dat er een evaluatie gemaakt werd 

van het gebruik van de cambiowagens, kan dit in één of andere komende 

raadscommissie besproken worden ? 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Stijn Soetaert. 

Ten eerste zal dit gecommuniceerd worden op de eerstkomende vergadering van de 

feestcomité’s in het najaar. Zo zal er geen verkeerdelijk informatie meer de ronde doen 

zoals dit nu is gebeurd op facebook.  Andere feestcomité’s vroegen mij: ‘Is dit waar dat 

de stad niet meer zal opkuisen, het is zeker opgeblazen?’  Waar ik moest op zeggen 

inderdaad dit klopt niet.  Met verkeerde informatie zijn de mensen niet gediend. 

Er word na iedere kermis opgekuist nà de feestelijkheden. Enkel met de 

septemberkermis “Harelbeke feest” word er op zondagmorgen opgekuist omdat we hier 

met een parcours zitten van bijna 2 kilometer lang die gelegen is op een gewestweg. Die 

gewestweg moet trouwens de zondagnacht nog geopend worden voor het verkeer. We 

kunnen ons niet permitteren om op maandagmorgen nog die weg gedeeltelijk af te 

sluiten voor opkuis.  Dat Bavikhove wel werd opgekuist de laatste jaren dateert nog van 

de periode dat er nog eierworp was en dit was dan uiteraard ook nodig.   

 

Reactie raadslid Stijn Soetaert 

De info op facebook heb ik er zelf opgezet.  Ik zou eens willen weten wat er mis was met 

de woordkeuze van ‘grote kermis’? 

 

Reactie schepen Annick Vandebuerie: 

Groot wil zeggen: 2 kilometer lang en langs een gewestweg.  Ik vind het raar dat u daar 

problemen mee heeft.  Ik hoor van het feestcomité daar geen problemen over. 

 

Reactie raadslid Eveline Lahousse: 

Stijn, ik vind het toch wel jammer dat je als DJ op de Bavikhoofse feesten letterlijk 

gezegd hebt : ‘Dit jaar gaan we het stadsbestuur niet bedanken’.   Ik kan het weten want 

ik stond erbij toen je dat zei. 

 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Francis Pattyn i.v.m. de vraag rond het 

Parkfeest. 

Ik zal de opmerking van raadslid Francis Pattyn meenemen naar de evaluatie.  Ik had 

ook het gevoel dat er te weinig stoelen aanwezig waren. 

 

 

Schepen David Vandekerckhove 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Francis Pattyn i.v.m. de vraag rond de 

gemeenteraadsverordening rond de reclame. 

Het is uiteraard zo dat iedereen zich aan de regels moet houden, ook de partners van de 

stad.  Binnenkort komt er een evaluatie van dit reglement en uw opmerking zullen we 

zeker meenemen in deze evaluatie.  Ik ben het met één zaak oneens wat betreft de 



tussenkomst van raadslid Francis Pattyn.  Dit reglement is wel degelijk een democratisch 

reglement.  De meerderheid van deze gemeenteraad keurde dit reglement goed.   

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn.  

Ik ben blij met de uitgestoken hand die de schepen mij aanreikt en vooral de zaken die in 

het reglement staan rond reclame voeren op de eerste verdieping moeten eens serieus 

herbekeken worden. 

 

 

Schepen Patrick Claerhout: 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi i.v.m. de N-VA publicatie die 

huis-aan-huis werd bedeeld. 

Ik moet mij verontschuldigen voor wat er in de N-VA publicatie stond.  In de 

oorspronkelijke tekst stonden er een paar woorden meer waardoor duidelijk werd dat De 

Wingerd uiteraard een vrije school is en geen gemeenteschool maar op de eindredactie in 

Brussel zijn er een aantal woorden verdwenen waardoor dit anders geïnterpreteerd kon 

worden.  Het is wel zo dat de stad Harelbeke het vrije onderwijs steunt zowel inhoudelijk 

als op vlak van projecten.  Ik verwijs bv. naar het project ‘Milieu op school’.  Ik verwijs 

bv. ook naar de cijferoefening rond de groene druk in Harelbeke.  Ik verwijs naar de 

Taskforce die we gezamenlijk gedaan hebben met de scholen.  Ik verwijs naar de 

inspanningen die we leveren om het SABV en het SAMW in Bavikhove te huisvesten nu 

ze niet meer in De Wingerd aanwezig kunnen zijn.   

 

Reactie van raadslid Kathleen Duchi. 

Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen maar dit komt foutief over.   

 

 

Burgemeester Alain Top: 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh. 

Dit zijn dan vermoedelijk ook overtredingen en die moeten getaxeerd worden op ons 

reglement rond publiciteit.  Borden die geplaatst worden op openbare weg bv. van een 

circus die vallen onder de algemene politieverordening.  Daar moet PV tegen opgemaakt 

worden en daar kan een GAS boete uit voortvloeien.  De zaken die u aangeeft worden 

doorgegeven naar de betrokken diensten. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

Openbare zitting 

5 Leveren, plaatsen en aansluiten kerstverlichtingsinstallatie aan 

weerszijden van de Nieuwe Hoge Brug.  Goedkeuren bestek, raming 

(8.928,81 euro + 21 % btw op 3.436,86 euro) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Wij debatteren hier momenteel over het plaatsen van paaltjes om de kerstverlichting op 

aan te sluiten. Mag ik ervan uitgaan dat er ook budget voorzien is om effectief ook 

kerstverlichting aan te kopen en mag ik er ook vanuit gaan dat het designgehalte van de 

kerstverlichting het mooie ontwerp van de brug nog beter zal doen uitkomen. 

Ik hoop met andere woorden dat het dit jaar nog kan worden aangekocht. 

 

Antwoord schepen van feestelijkheden Annick Vandebuerie: 

Momenteel is voor kerstverlichting geen budgettering voorzien. 

 

Reactie raadslid Francis Pattyn: 

Dit is toch jammer.  Kan je geen duwtje doen? 

 

 



Antwoord schepen Annick Vandebuerie: 

Ik zal mijn best doen. 

 

6 Heraanleg Nieuwstraat. Goedkeuren bestek, raming (552.752,40 euro + 21 

% btw waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro 

lastens CVBA Infrax) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Ik lees hier in de toelichtingsnota dat de straat heraangelegd wordt van gevel tot gevel 

dus inclusief de private voortuintjes? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait: 

Dit klopt niet.  Het is van eigendom tot eigendom. 

 

Reactie raadslid Rita Beyaert: 

Wij gaan akkoord op voorwaarde dat de fout in de toelichtingsnota en in het besluit 

aangepast wordt. 

 

Reactie raadslid Stijn Derammelaere: 

De opmerking van raadslid Rita Beyaert is juist maar ik wil toch een kanttekening maken.  

Ik vind niet dat wij hier geplaatst zijn om uitspraak te doen over hoe een privé-eigendom 

eruit ziet.  Ik vind het jammer dat er gesproken wordt over lelijke voortuintjes.  De 

bewoners van de Nieuwstraat zullen daar niet gelukkig mee zijn. 

 

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Rita Beyaert. 

Bij deze een rechtzetting betreffende uw vraag op de gemeenteraad omtrent de 

Nieuwstraat.  De heraanleg wordt voorzien van rooilijn tot rooilijn…..i.p.v. gevel tot 

gevel….. 

 

8 Warmtenet.  Goedkeuren uitvoeringsovereenkomst. 

 

Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh 

Een paar vraagjes.  

In de overeenkomst staan volgende straten vermeld: Gaversstraat, Arendsstraat en 

Zuidstraat. Ik neem aan dat dit voor latere fasen is, alhoewel fase 2a alleen Abdijstraat 

tot Wagenweg betreft en fase 2b tot cc Het SPOOR. Ergens heb ik gelezen dat er een 

aanvraag is naar site Lano, dat is dan de Zuidstraat ? Waarom dan ook niet voorzien dat 

zowel de Geus, sporthal en lokalen op die site, de Vleugel en de toekomstige site van het 

gemeenschapsonderwijs eventueel ook daarop kunnen aansluiten?  Werden daar al 

gesprekken mee gevoerd ? Werd er in fase 2a ook gesproken met het 

Guldensporencollege ? En met de bouwheer van de flats die naast het college komen? Zo 

ja, waarom werd dit niet weerhouden ? Als al die uitbreidingen er komen, zal er dan 

voldoende warmte geproduceerd worden om iedereen met stroom te kunnen 

bevoorraden ? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait: 

Iedereen zal warmte genoeg krijgen.  Een exact overzicht van hoe dit in zijn werk zal 

gaan, heb ik nog niet. 

 

Tussenkomst schepen Inge Bossuyt: 

Imog heeft voldoende capaciteit om ook warmte te leveren voor de tweede fase en de 

tweede fase is dan de Ballingenweg, de Wagenweg en de Zuidstraat.  Wat we vandaag 

goedkeuren is de startovereenkomst om verder te kunnen werken aan het warmtenet.  



Imog heeft in elk geval nog voldoende back-up op zijn huidige site en daarnaast is er ook 

de mogelijkheid om over te schakelen op de verwarmingscentrale van het OCMW van 

Harelbeke. 

In de toekomst zullen wij bijkomende bronnen moeten zoeken, maar laat ons beginnen 

met het begin.  Voor wat betreft het aansluiten van de school in de Ballingenweg: daar is 

het helaas te laat voor.  De school staat er.  Zij hebben al hun centrale verwarming, 

maar als het zo is dat ze werken met één centrale ketel dan kan het gebouw eventueel 

later aangesloten worden op het warmtenet. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem:   

Heeft u zicht op een datum van de tweede fase? 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt: 

Volgend jaar starten we met de eerste fase.  Aansluitend op die eerste fase volgt de 

tweede fase.  Eerst beginnen we dus met andere woorden met het aanleggen van een 

net langs de Leie.  Als dat klaar is, bakenen we af naar boven toe via de Wagenweg en 

de Ballingenweg richting Zuidstraat. 

 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Alle besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van 

de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen van 20 juni en 29 juni 2016 die 

als goedgekeurd mogen worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 21.30 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Filip Kets 

Secretaris Voorzitter 

 


