
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

17 OKTOBER 2016 

---------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Plaatsvervangend Voorzitter bij de 

dagordepunten 1 en 2, Voorzitter (in deze hoedanigheid vanaf zijn 

verkiezing); 

Alain Top: Burgemeester; 

Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, 

Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: 

Schepenen; 

Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd); 

Rita Beyaert (plaatsvervangend voorzitter bij dagordepunt 3), 

Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 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, 

Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, Mireille Vanlerberghe, 

Daphne Malfait (vanaf haar eedaflegging): Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris 

Verontschuldigd: Tijs Naert: Raadslid verontschuldigd voor de ganse zitting 

Afwezig: Jacques Maelfait: Schepen afwezig vanaf dagordepunt 22 

Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd) afwezig voor de dagordepunten 15, 16; 

Olivier Vanryckeghem: Raadslid afwezig voor de dagordepunten 1, 2; 

 

 

De zitting begint om 19.35 uur.  De zitting wordt geschorst om 20.25 uur en terug 

heropend om 20.35 uur 
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5 Raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst.  Vervanging 

vertegenwoordiger voor de fractie sp.a-Groen. 
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Huyzentruyt/NV Dumobil/NV Geldof Invest). Goedkeuren tracé der wegenis. 

11 Omvormen Broekplein.  Goedkeuren bestek, raming (35.301 euro + 21 % btw) en 
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tracé der wegenis. 

DEPARTEMENT FACILITY 
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15 Infrax West. Buitengewone algemene vergadering van 24.10.2016.  Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. 

16 TMVW (FARYS).  Overgang van de  A-divisie van intercommunale TMVW (FARYS) 
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in dit overlegorgaan. 
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17 Kerkfabriek Sint-Rita. Goedkeuren tweede wijziging meerjarenplan 2014-2019. 

18 Kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Goedkeuren tweede wijziging meerjarenplan 2014-

2019. 
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Rita, kerkfabriek Sint-Augustinus Stasegem en kerkfabriek Sint-Amandus 

Bavikhove. Aktename. 

20 Kerkfabrieken. Aktename budget 2017. 
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DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22 Vragenkwartiertje. 

 

*** 

 

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 de heer Filip Kets de eed af als gemeenteraadslid. 

 

Bij brief van 30.09.2016, ontvangen op 30.09.2016, biedt hij zijn ontslag als 

gemeenteraadslid aan.  Dit ontslag wordt definitief zodra de (plaatsvervangende) 

voorzitter ervan kennis heeft genomen.   

 

De (plaatsvervangende) voorzitter werd per mail van 30.09.2016 van het ontslag van de 

heer Filip Kets ingelicht. 

 

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 de heer 

Filip Kets. 

 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De heer Filip Kets, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie sp.a/Groen, heeft 

zijn ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. 

 

De (plaatsvervangend) voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad hebben van 

dit ontslag akte genomen.  Door deze eerste aktename is dit ontslag definitief. 

 

De heer Filip Kets dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een opvolger 

behorend tot de lijst waarop hij 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 de heer Filip 

Kets is verkozen, is – ingevolge installatie van eerdere opvolgers en afstanden – mevr. 

Daphné Malfait, Wolvenstraat 55 te 8530 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. Daphné Maelfait 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. Daphné Malfait, opvolgend gemeenteraadslid, goed en 

laat betrokkene toe tot de eedaflegging. 

 

*** 

 

Vervolgens legt mevr. Daphné Malfait in openbare zitting de eed als gemeenteraadslid af in 

handen van de plaatsvervangend 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. Daphné Malfait het mandaat van gemeenteraadslid heeft 

opgenomen. 

 

3. Verkozenverklaring van een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

Onder de gelding van de nieuwe gemeentewet werd de gemeenteraad voorgezeten door 

de burgemeester of zijn vervanger. 

 

In het gemeentedecreet is dit niet langer het geval.  De gemeenteraad kiest zijn 

voorzitter uit eigen rangen onder de leden de gemeenteraad van Belgische nationaliteit 

(art. 8 GD).  De verkiezing gebeurt in principe op basis van een voordracht die, wanneer 

hij ontvankelijk is, aanleiding geeft tot een verkozenverklaring.  Dit geldt ook voor de 

tussentijdelijke vervanging indien er bij de oorspronkelijke voordracht geen opvolgers 

zijn voorgedragen (zelfde artikel). 

 

Met het einde van zijn lidmaatschap van de gemeenteraad is in hoofde van de heer Filip 

Kets ook een einde gekomen aan zijn mandaat van voorzitter van de gemeenteraad. 

 

2. 

 

Bij de start van de legislatuur 2013 – 2018 was er voor het mandaat van voorzitter van 

de gemeenteraad een ontvankelijke voordracht van 19.12.2012 voor de heer Michaël 

Vannieuwenhuyze (tot 31.12.2015) en voor de heer Filip Kets (vanaf 31.12.2015).  

Beiden werden met inachtneming van de voormelde data verkozen verklaard.   

 

Er zijn in de voordracht van 19.12.2012 geen verdere opvolgers voorgedragen.  Bijgevolg 

dient tot een nieuwe verkiezing overgegaan, met voorrang aan de verkozenverklaring.  

 

De voordracht moet uiterlijk acht dagen vóór de zitting tijdens de kantooruren bij de 

gemeentesecretaris worden ingediend.   Zowel de burgemeester-raadslid, de schepenen-

raadslid, als gewone raadsleden kunnen voorzitter van de gemeenteraad zijn.  Een 

burgemeester buiten de raad of een schepen buiten de raad kan géén voorzitter van de 

gemeenteraad zijn. 

 

3.  

 

Op 30.09.2016 werd een voordrachtakte als kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad 

ingediend op naam van de heer Willy Vandemeulebroucke, Wilgenlaan 8 te 8530 

Harelbeke. 

  



 

4. 

 

De voordracht is maar ontvankelijk : 

 

- indien de voorgedragen kandidaat-voorzitter de Belgische nationaliteit heeft.  Voor de 

kandidaat opvolgend-voorzitter geldt dat de nationaliteitsvoorwaarde maar moet 

voldaan zijn op het ogenblik van de opvolging; 

- indien de voordracht tijdig werd ingediend; 

- indien hij is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op alle lijsten die 

aan de verkiezingen deelnamen (waardoor per definitie maar één ontvankelijke 

voordracht die leidt tot verkozenverklaring kan worden ingediend); 

- én indien hij is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde 

lijst als de voorgedragen kandidaat.   Indien de lijst waarop de kandidaat-voorzitter 

werd verkozen maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van 

hen.  Deze meerderheidsvereiste geldt zowel voor de voorgedragen kandidaat als 

voor de voorgedragen kandidaat-opvolger(s), op straffe van onontvankelijkheid van 

de gehele voordracht. 

 

Elk gemeenteraadslid mag ook maar één voordracht voor de verkiezing van de voorzitter 

op de installatievergadering ondertekenen.  

 

Bij de beoordeling van het vereiste aantal handtekening mag enkel rekening worden 

gehouden met de handtekening van de verkozenen die de eed hebben afgelegd. 

 

Indien geen ontvankelijke voordracht wordt overhandigd, gaat de gemeenteraad binnen 

de veertien dagen over tot verkiezing van een voorzitter. 

 

5. 

 

Stadsecretaris Carlo Daelman overhandigt één akte van voordracht van kandidaat-

voorzitter van de gemeenteraad aan mevrouw Rita Beyaert, plaatsvervangend voorzitter 

van de gemeenteraad ingevolge de betrokkenheid van de plaatsvervangende voorzitter 

en het feit dat ze het gemeenteraadslid is met de meester anciënniteit.   

 

De voordrachtakte heeft betrekking op de heer Willy Vandemeulebroucke, Wilgenlaan 8 

te 8530 Harelbeke 

 

Plaatsvervangend voorzitter mevr. Beyaert onderzoekt de voordracht op zijn 

ontvankelijkheid. 

 

De  plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad stelt het volgende vast en geeft 

daarvan kennis aan de gemeenteraad : 

 

- De voordrachtakte heeft betrekking op de heer Willy Vandemeulebroucke, Wilgenlaan 

8 te 8530 Harelbeke, gemeenteraadslid van Belgische nationaliteit. 

- De voordrachtakte bevat geen einddatum van het mandaat. 

- De voordrachtakte werd tijdig ingediend, weze op 30.09.2016. 

- De voordracht is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op alle 

lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. 

- De voordracht is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde 

lijst als de voorgedragen kandidaat en zijn opvolger. 

- Geen enkel gemeenteraadslid heeft meer dan één voordracht ondertekend zodat er 

geen handtekeningen als nietig dienen beschouwd. 

 



Dienvolgens stelt mevr. Beyaert vast dat de voordracht van de heer Willy 

Vandemeulebroucke tot voorzitter van de gemeenteraad van de stad Harelbeke 

ontvankelijk is.   

 

De gemeenteraad stelt dit met unanimiteit eveneens vast. 

 

Daaropvolgend stelt de gemeenteraad vast dat zij, in het kader van een gebonden 

bevoegdheid en gelet op de vastgestelde ontvankelijke voordracht, de heer Willy 

Vandemeulebroucke verkozen dient te verklaren tot voorzitter van de gemeenteraad.   

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen : 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 8. 

 

Om deze redenen; 

 

Vergaderd in openbare zitting; 

 

BESLUIT : 

 

Verklaart de heer Willy Vandemeulebroucke verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad 

van de stad Harelbeke. 

 

Binnen de twintig dagen moet de Vlaamse regering van deze verkozenverklaring op de 

hoogte worden gebracht. 

 

4. Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 17.10.2016. 

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 expliciete 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. 

 

De laatste wijziging van de rangorde van de gemeenteraadsleden had plaats op 

20.06.2016.   

 

De gemeenteraad heeft 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 mevrouw Daphné Malfait op 17.10.2016. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen: 

 

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

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Bepaalt de rangorde per17.10.2016 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 9.752 2.618 niet van 

toepassing 

2. Vandemeulebroucke 

Willy 

9.752 818 niet van 

toepassing 

3. Pattyn Rik 7.882 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

4. Top Alain 5.389 3.013 niet van 

toepassing 

5. Pattyn Francis 5.389 1.224 niet van 

toepassing 

6. Vandekerckhove 

David 

4.753 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

7. Vandenabeele Rik 4.340 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

8. Mestdagh Rosanne 3.787 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

9. Bossuyt Inge 3.198 1.071 niet van 

toepassing 

10. Duchi Kathleen 3.198 979 niet van 

toepassing 

11. Rogiers Marleen 3.198 791 niet van 

toepassing 

12. Kerckhof Eric 3.198 659 niet van 

toepassing 



13. Langedock Donald 3.198 613 niet van 

toepassing 

14. Vanryckeghem 

Olivier 

3.178 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

15. Vannieuwenhuyze 

Michaël 

2.477 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

16. Naert Tijs 1.383 622 niet van 

toepassing 

17. Vandebuerie Annick 1.383 618 niet van 

toepassing 

18. Soetaert Stijn 1.383 607 niet van 

toepassing 

19. Ostyn Marijke 1.383 605 niet van 

toepassing 

20. Maelfait Jacques 1.383 552 niet van 

toepassing 

21. Lahousse Eveline 1.383 507 niet van 

toepassing 

22. Callewaert Lynn 1.383 504 niet van 

toepassing 

23. Glorieux Eddy 1.383 325 niet van 

toepassing 

24. Claerhout Patrick 1.383 312 niet van 

toepassing 

25. De Bruyne Hilde  1.356 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

26. Derammelaere Stijn 999 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

27. De Buck Fleur 608 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

28. 

 

Vanlerberghe 

Mireille 

118 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

29 Malfait Daphné 0 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

 

5. Raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst.  Vervanging 

vertegenwoordiger voor de fractie sp.a-Groen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ingevolge de ontslagname dd. 30.09.2016 van de heer Filip Kets als gemeenteraadslid 

dient het ontslagnemend gemeenteraadslid als commissieraadslid voor de sp.a.-Groen-

fractie vervangen te worden in de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire 

dienst. 

 

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 GD werd voor de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facilitaire dienst door de sp.a.-Groen-fractie een akte van 

voordracht ingediend op 30.09.2016 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 sp.a.-

Groen op naam van mevrouw Daphné Malfait voor de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facilitaire dienst. Deze voordracht voldoet aan de vereisten van 

artikel 39 par. 3 van het GD. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

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 Daphné Malfait als stemgerechtigd lid voor de sp.a.-Groen-

fractie van de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van 

de heer Filip Kets. 

 

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. 

 

28 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevrouw Daphné Malfait bekomt 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Er zijn 0 

onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat mevrouw Daphné Malfait verkozen is tot stemgerechtigd lid van de 

raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst voor de fractie sp.a-Groen. 

 

  



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

Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie sp.a-Groen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ingevolge de ontslagname dd. 30.09.2016 van de heer Filip Kets als gemeenteraadslid 

dient het ontslagnemend gemeenteraadslid als commissieraadslid voor de sp.a.-Groen-

fractie vervangen te worden in de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire 

dienst. 

 

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 GD werd voor de raadscommissie werken, 

ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn door de sp.a-Groen-fractie een akte 

van voordracht ingediend op 30.09.2016 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 sp.a.-

Groen op naam van mevrouw Daphné Malfait 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; 

 

Met unanimiteit; 

 

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 Daphné Malfait als stemgerechtigd lid voor de sp.a-Groen-

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

ter vervanging van de heer Filip Kets. 

 

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. 

 

28 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevrouw Daphné Malfait bekomt 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Er zijn 0 

onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat mevrouw Daphné Malfait verkozen is tot stemgerechtigd lid van de 

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

fractie sp.a-Groen. 

 

7. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Beslissing van 

22.09.2016 houdende principiële goedkeuring tot de oprichting van een 

zorgbedrijf.  Inname van een standpunt door de gemeenteraad. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Raadslid Rik Pattyn wenst in naam van de CD&V-fractie bij onderhavig dagordepunt het 

volgende amendement in verband met de samenstelling van de werkgroep in te dienen: 

‘De gemeentelijke delegatie bestaat uit de burgemeester, één schepen en één raadslid 

van de minderheidsfractie en de stadssecretaris’. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit amendement aan te nemen. 

 

De zitting wordt op verzoek van de CD&V-fractie om 20.25 uur geschorst. 

 

De zitting wordt terug geopend om 20.35 uur. 

 

Daarop gaat de gemeenteraad in aanwezigheid van voormelde leden over tot een 

stemming over het amendement. 

 

Om deze redenen ; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 12 stemmen voor en 16 stemmen tegen; 

 

BESLUIT: 

 

De meerderheid van de aanwezige leden gaat niet akkoord met het ingediende 

amendement. 

 

*** 

 

1. De stad kreeg op 26.09.2016 kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 

22.09.2016 betreffende de principiële goedkeuring tot de oprichting van een zorgbedrijf. 

Het OCMW Harelbeke heeft een onderzoek verricht naar de toekomstige mogelijkheden 

inzake de organisatie van de zorg in Harelbeke voor de komende tien tot twintig jaar.  

 



Uit dit onderzoek wordt de oprichting van een zorgbedrijf als logische resultante naar 

voor geschoven.   

 

2. De principiële beslissing tot de oprichting van een zorgbedrijf voor alle huidige en 

toekomstige publieke zorgactiviteiten, voorzien van de nodige ondersteunende diensten, 

werd voorgelegd aan de  OCMW-raad in de genoemde zitting. 

De OCMW-raad besliste blijkens het beschikkend gedeelte van de OCMW-raadsbeslissing 

van 22.09.2016 als volgt: 

 

“Art. 1:  de oprichting van een Zorgbedrijf principieel goed te keuren waarbij alle 

zorgelementen in het kader van het zorgcontinuüm worden opgenomen net als 

de nodige ondersteunende diensten. 

Art. 2:  om bij de oprichting van het Zorgbedrijf de Stad te betrekken als partner, 

minstens de vraag expliciet te stellen.  

Art. 3:  het advies te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Art. 4:  een stuurgroep op te richten om de effectieve oprichting voor te bereiden, 

bestaande uit de burgemeester, 2 schepenen, de stadssecretaris, de Voorzitter, 

de OCMW secretaris en 2 leden van het Vast bureau.” 

 

3. Het OCMW verzoekt de beslissing van de OCMW-raad van 22.09.2016 aan de 

gemeenteraad voor te leggen. 

De gemeenteraad is van oordeel dat de oprichting van een zorgbedrijf een piste is die 

verder onderzoek verdient, thans in de concrete Harelbeekse context en in functie van de 

concrete vormgeving van dergelijk zorgbedrijf.   

 

De gemeenteraad wil echter op die wijze niet vooruitlopen op de resultaten van het 

verdere onderzoek (resultaten die positief of negatief kunnen zijn) en, indien dit 

onderzoek zou leiden tot de conclusie dat effectief een zorgbedrijf wordt opgericht, de 

alsdan te nemen beslissingen. 

 

In die optiek is het naar de mening van de gemeenteraad aangewezen dat: 

 

(a) de stad deelneemt aan dit verder onderzoek, thans in de concrete Harelbeekse 

context en in functie van de concrete vormgeving van dergelijk zorgbedrijf; 

(b) de stad deelneemt aan de genoemde stuurgroep die een eventuele effectieve 

oprichting van een zorgbedrijf voorbereidt en waarin de verdere vormgeving van 

het zorgbedrijf, zowel qua organisatie, deelname van de stad, financiering, duur, 

rechtsvorm en andere statutair te regelen zaken alsook rechtspositie van het 

personeel enz. verder wordt onderzocht. 

Het college stelt de gemeenteraad voor in voormelde zin te beslissen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

42 par. 1 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 stem tegen 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1: 

 

De stad neemt deel aan het verder onderzoek betreffende de modaliteiten van  een 

eventuele oprichting door het OCMW Harelbeke van een zorgbedrijf in functie van de 

concrete Harelbeekse context en de concrete vormgeving van dit zorgbedrijf. 

 

Artikel 2: 

 

De stad neemt daartoe deel aan de in de beslissing van de OCMW-raad genoemde 

stuurgroep die een eventuele effectieve oprichting van een zorgbedrijf voorbereidt en 

waarin de verdere vormgeving van het zorgbedrijf, zowel qua organisatie, deelname van 

de stad, financiering, duur, rechtsvorm en andere statutair te regelen zaken alsook 

rechtspositie van het personeel enz. verder wordt onderzocht.   

 

Artikel 3: 

 

De gemeenteraad hecht zijn akkoord aan de samenstelling van de stuurgroep. 

 

De stad zal aan deze stuurgroep deelnemen via de burgemeester, de secretaris en twee 

leden van het college. 

 

Artikel 4: 

 

Met deze beslissing wenst de gemeenteraad echter niet vooruit te lopen op de resultaten 

van het verdere onderzoek (resultaten die positief of negatief kunnen zijn) en, indien dit 

onderzoek zou leiden tot de conclusie dat effectief een zorgbedrijf wordt opgericht, de 

alsdan door de gemeenteraad te nemen beslissingen – te nemen beslissingen 

waaromtrent voorbehoud wordt gemaakt. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan en inrichtingsnota Openruimtekamers 

Gavers en Esser. Advies ontwerp. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De provincieraad heeft in zitting van 23.06.2016 het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (PRUP) Openruimtekamers Gavers en Esser met bijhorend 

onteigeningsplan én de inrichtingsnota Openruimtekamers Gavers en Esser vastgesteld. 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 22.08.2016 tot en met 20.10.2016, de termijn 

waarbinnen de gemeenteraad advies kan uitbrengen op het plan en inrichtingsnota. 

 

Er werd een informatievergadering gehouden op 08.09.2016. 

 

Het college van burgemeester en schepenen bracht eerder een gunstig advies uit op het 

voorontwerp op de plenaire vergadering van 26.01.2016 mits het vertalen van de visie 

uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) in de visie rond het uitbreiden van 

het domein, de verwijzing naar de beleidskaders uit het GRS uit de deelstructuren, het 

integreren van erfgoedwaarde in de voorschriften en het schrappen van de mogelijkheid 

van boogschieten in de zone voor natuurpark. Het is aangewezen het plan aan te passen 

volgens de gegeven bemerkingen en het plangebied uit te breiden op Zwevegem. 

 



In dezelfde zitting van 26.01.2016 heeft het college een planologische delegatie verleend 

inzake zonevreemde woningen. 

 

Het PRUP en inrichtingsnota werden besproken op de raadscommissie grondgebiedszaken 

op 07.09.2016. De voornaamste bemerkingen gingen over: 

 

- beheerskosten bij Harelbeke zonder voorafgaand overleg; 

- onteigening: ‘… Er was altijd voorzien dat de Gavers op termijn zouden uitgebreid 

worden, is dit nu met de voorgestelde methode (onteigening) ‘te vlug’ ? Er wordt 

o.a. op gereageerd dat men eindelijk een keuze maakt die voor iedereen duidelijk 

is. Een andere reactie is dat het voorliggend plan niet veel verschilt met het GRS: 

enkel het overstromingsgebied en de onteigening/voorkooprecht zijn nieuw…’ 

 

Visie en doelstellingen  

 

Het PRUP omvat een noordelijke openruimte kamer met het provinciaal domein De 

Gavers en een zuidelijke kamer Esser. Het is de bedoeling deze gebieden ‘eco-agrarisch’ 

te ontwikkelen. Het RUP is daartoe één instrument waar de volgende doelstellingen in 

opgenomen zijn: 

 

- Uitbreiden en versterken van het provinciaal domein De Gavers 

- Uitbreiden en versterken groenpool 

- Landbouwgebied vrijwaren voor de grondgebonden beroepslandbouw 

- Duidelijke keuze maken tussen natuur en landbouw 

- Recreatieve verbinding tussen Gavers en Kanaal 

- Mobiliteitsverhaal De Gavers 

- Rechtszekerheid/duidelijkheid bieden voor zonevreemde woningen 

 

Overeenstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

 

Het PRUP voorziet in natuuruitbreiding in het landbouwgebied ten zuiden van De Gavers. 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt daar (sinds 26.05.2006 – werd met 

herziening GRS niet gewijzigd) landbouw in functie van het behoud van de open ruimte 

met landschapsopbouw (kleine landschapselementen) voorop. Na stopzetting van de 

landbouwactiviteiten worden de gronden bij voorkeur toegevoegd aan het geheel van De 

Gavers (op lange termijn). Met de herziening van het GRS (gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan) op 12.07.2012 werd hier de suggestie aan de provincie aan toegevoegd 

om die gronden niet te bebossen (relicten vroegere Gaversmeersen).  

 

De visie in het GRS gaat dus uit van een open landschap dat op termijn bij De Gavers 

gevoegd wordt. De termijn waarop dit gebeurt was moeilijk in te schatten. Het GRS 

spreekt vanaf de stopzetting van de landbouwactiviteiten (niet bij uitdoving), dus als de 

provincie middels een inrichtingsplan en aankoopbeheer de gronden bij De Gavers wil 

voegen, dan wordt dit als in overeenstemming met het GRS beschouwd. De visie streeft 

het open landschap na (herstel meersen en agronatuurbeheer). 

 

Het gebied Esser wordt bestemd voor de beroepslandbouw. De doelstellingen in het GRS 

zijn voor dit het gebied: 

 

- het beleidsmatig aanduiden van Esser als agrarisch gebied met landschappelijke 

meerwaarde 

- het erkennen van de bestaande bebouwing 

- opwaarderen van het recreatieve netwerk 

- vervolledigen van de kanaalbossen als kwalitatieve randafwerking van het kanaal. 

 

De bestemming van het gebied (agrarisch gebied + groengebied tussen Kanaal en 

N391), het voorzien van een wooncluster en het inspelen op recreatieve verbindingen 



zoals een fietspad en wandelpad met doelstelling verbinding Gavers - Kanaal maken dat 

het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) overeenstemt met de visie uit het GRS. 

 

Voor De Gavers zelf wordt in het GRS gesteld dat de ontwikkeling een provinciale en 

gewestelijke bevoegdheid is, waarbij geen specifieke strategische projecten worden 

opgesomd. De doelstelling is het duurzaam en kwalitatief ontwikkelen van het 

provinciedomein en het behouden van de omgeving als een stapsteen in de verbinding  

Kanaal-Leie. 

 

Link gemeentelijke plannen 

 

Met het PRUP wordt het deelplan ‘Landbouwgebied aansluitend bij De Gavers’ uit het 

gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde woningen stedelijk gebied’ van rechtswege opgeheven. 

 

In 2006 werd in het kader van de gemeentelijke RUP’s zonevreemde woningen 

buitengebied ook een deelplan Esser opgestart. Dit plan heeft de fase voorontwerp nooit 

gehaald aangezien er een planningsinitiatief door het gewest werd genomen. De opmaak 

van een provinciaal RUP biedt hier nu alsnog een oplossing om de landbouwbestemming 

te bevestigen. 

 

PRUP  

 

Een aantal bemerkingen op het voorontwerp worden hernomen, gezien de stad overtuigd 

is dat deze meerwaarde betekenen aan het plan inzake mogelijkheden of duidelijkheid: 

 

- Er wordt gezien de planologische delegatie en overname van de voorschriften uit 

het gemeentelijk RUP op aangedrongen om voor de verspreide woningbouw en de 

gemengde wooncluster de toelichtende bepalingen (in het RUP zonevreemde 

woningen stedelijk gebied is dit kolom C) op te nemen in het provinciaal RUP 

gezien deze een meerwaarde betekenen in het lezen van de voorschriften en de 

definities verduidelijken. 

- In het groengebied zijn schuilhokken, vogelkijkhutten, e.d. mogelijk volgens de 

toelichtende kolom. In 3.3 kunnen echter geen gebouwen opgericht worden. Is dit 

niet tegenstrijdig en moeten die bepalingen niet aan elkaar gelinkt worden? Idem 

voor 4.1 en 4.2 (constructies natuur wel toegelaten, gebouwen niet).  

Aangezien een vogelkijkhut in sommige gevallen, afhankelijk van de 

verschijningsvorm, wel een gebouw is, wordt aangeraden deze tegenstrijdigheid 

weg te werken. 

- De begrenzing van de cluster Iepersestraat moest nagekeken worden. Is het 

opportuun aansluitende hoeves mee op te nemen (of niet)  en moet op basis van 

onderlinge afstand ook niet de link gemaakt worden naar de twee woningen langs 

de overzijde (beperkt deel perceel). 

Vanuit het principe dat men net de particuliere druk op hoeves wil verkleinen, is 

het begrijpelijk dat er niet gekozen wordt om de hoeves in de cluster mee te 

nemen. Echter de onderlinge afstand tussen woning Iepersestraat 83 en 60/62 is 

minder dan 30m. Deze woningen vallen dus niet onder de verspreide woningbouw 

zoals opgenomen in het GRS op p. 28 maar wel onder de cluster van de 

Iepersestraat. 

- Zowel in de toelichtingsnota als in voorschrift 1.1 wordt gekozen om de functie 

dierenasiel niet als functiewijziging te weerhouden. Gezien men in de streek nog 

op zoek is naar een locatie voor een dierenasiel, stelt zich de vraag of het 

opportuun is dit niet te voorzien. 

 

  



Er zijn ook nog een aantal bijkomende bemerkingen: 

 

- Bij nazicht blijkt dat toch een aantal voorschriften uit het gemeentelijk RUP niet 

worden overgenomen, die aangeduid worden in bijlage. Deze voorschriften dienen 

opgenomen te worden bij de zonevreemde woningen in art. 3. Deze voorschriften 

zijn meer dan  relevant (marginale volume-uitbreiding bv. t.b.v. aanbrengen 

isolatie) en het weglaten van deze voorschriften houdt een belangrijke 

vermindering van de verkregen rechten in (bijgebouwen). 

- Voor de woningen in agrarisch gebied wordt verwezen naar de mogelijkheden in 

de  Vlaamse Codex. Deze zijn momenteel zeer ruim en bieden t.a.v. andere 

zonevreemde woningen in Harelbeke geen nadelen (behoudens marginale 

volume-uitbreiding zoals hierboven vermeld). De stad stelt zich hier de vraag of 

de voorschriften inzake tuinaanleg, die Harelbeke in het ganse grondgebied 

hanteert ook niet opgenomen moeten worden. Deze voorschriften bieden een 

meerwaarde naar het tegengaan van vertuining van het agrarisch gebied, wat net 

één van de doelstellingen is van voorliggend RUP. Voor de redenering inzake 

marginale volume-uitbreidingen geldt hetzelfde als hierboven vermeld. 

- In het voorschrift voor de zone voor bouwvrij agrarisch gebied is gesteld dat het 

gebied bestemd is voor de beroepslandbouw met enkel nieuwe landbouwzetels in 

bestaande vergunde gebouwen. De stad veronderstelt dat het niet de bedoeling is 

dat aan de landbouw verwante bedrijven zich hier kunnen vestigen in bestaande 

vergunde gebouwen. Om alle interpretatie bij het gebruik en lezen van het RUP 

weg te nemen, lijkt het goed om in de toelichtende kolom dit te verduidelijken. 

- In de lopende aanvraag tot terreinaanlegwerken en grondwerken t.b.v. aanleg 

poelen, natuurspeelzone en vleermuiskelder door het provinciebestuur West-

Vlaanderen op het domein De Gavers werd door het college opgemerkt dat p. 4 

van de nota (zie bijlage) een alternatieve zoekzone voor een domeingebouw 

ingetekend wordt bij de cafetaria. Dat lijkt in te gaan tegen de geest van de 

voorschriften van het RUP, het is ook niet duidelijk of dit nog een relevante vraag 

is. De vraag is dan ook of de optie dat gebouwen, naast zone Zuid, ook kunnen 

nabij de cafetaria, niet moet verstrengd worden in artikel 5 (p. 30). 

 

Inrichtingsnota 

 

De inrichtingsnota is een instrument uit het decreet landinrichting waarin opgegeven 

wordt welke instrumenten zullen ingezet worden voor de realisatie van een plan. Deze 

inrichtingsnota volgt eveneens het proces van openbaar onderzoek en vaststelling door 

de provincieraad. De inrichtingsnota focust zich op zones waar ambities bestaan naar 

bijkomende verwerving, inrichting en beheer. De inrichtingsnota bevat een 

uitvoeringsprogramma en financieringsplan. 

 

Bemerkingen op de inrichtingsnota: 

 

- In het financieringsplan zijn een drietal beheerstaken ten koste van Harelbeke 

zonder voorafgaand overleg: 

o het onderhoud (= eventueel herstel) van de tractorsluis in de Iepersestraat 

terwijl het onderhoud van de overige tractorsluizen bij de provincie 

opgenomen is. De reden van deze opsplitsing is niet duidelijk. 

o het onderhoud van de fietsverbinding ‘missing link’: als de grond van de  

fietsverbinding kosteloos overgedragen wordt naar het stedelijk openbaar 

domein, dan lijkt het logisch dat ook het onderhoud bij de stad ligt. Indien er 

geen overdracht is niet. 

o het onderhoud van de wandelverbinding: zelfde opmerking als vorige. 

Aangezien het pad langs de beek ligt, waar de provincie het onderhoud doet, is 

dit geen logische keuze om dit bij de stad te voegen. 



Het is noodzakelijk dat vooraleer hier definitieve keuzes gemaakt worden, er 

overleg gepleegd wordt tussen stad-provincie om de methodiek en derhalve 

beheerskosten bij een partij onder te brengen. 

- Er werd bij het advies op het voorontwerp al meegegeven dat de begrenzing van 

de wooncluster in de Meersstraat in het inrichtingsplan aan de noordzijde lijkt af 

te wijken. Dit was op de inrichtingsschets op p. 15 van het voorontwerp. In het 

ontwerp van de inrichtingsnota op p. 13 wordt verwezen naar de inrichtingsschets 

in bijlage. Deze bijlage is echter digitaal noch analoog terug te vinden en er kan 

bijgevolg ook niet nagekeken worden of de begrenzing klopt. In de 

inrichtingsschets die getoond werd op de informatievergadering werd de 

begrenzing niet aangepast. 

 

Verwervingsinstrumenten 

 

Bij het PRUP hoort ook een onteigeningsplan en voorkooprecht. Het onteigeningsplan 

kadert in de uitbreiding van het provinciaal domein (natuurpark) en de aanleg van een 

waterbufferbekken. Het voorkooprecht binnen natuurgebied is ter eigen verwerving, 

opnieuw om het domein uit te breiden, het voorkooprecht buiten natuurgebied zal 

toegepast worden om dit te kunnen aanwenden voor uitruil (van landbouwers die grond 

verloren in natuurgebied). 

 

Bemerkingen verwervingsinstrumenten: 

 

Op de informatievergadering waren de reacties op de onteigening uitgesproken. Blijkbaar 

gaat de verwerving via onteigening voor vele burgers ‘te vlug’. Aangezien de 

onteigeningen op een korte termijn van 2 jaar gepland zijn, kan hier niet mee akkoord 

gegaan worden wat het gedeelte betreft voor de uitbreiding van het domein. 

Er kan een oplossing gezocht worden met beheersovereenkomsten, temeer bepaalde 

verwervingen niet direct een wijziging van beheer zullen omvatten (bv. onteigening 

weide met daarna beheersovereenkomst voor landbouweducatie, kan ook zonder 

onteigening). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.2.10 

- het uitvoeringsbesluit landinrichting, artikel 4.2.2.7 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het ontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en 

Esser en bijhorend onteigeningsplan wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits: 

 

- het opnemen van de ontbrekende voorschriften uit het gemeentelijk RUP 

zonevreemde woningen stedelijk gebied en het overnemen van alle toepasselijke 

toelichtende voorschriften (gezien de planologische delegatie) 

- de onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het domein te schrappen. 

 



Het is aangewezen rekening te houden met de overige bemerkingen. 

 

Artikel 2:  

 

De inrichtingsnota Openruimtekamers Gavers en Esser wordt voorwaardelijk gunstig 

geadviseerd mits rekening te houden met de gegeven bemerkingen op de 

financieringsnota en de onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het domein te 

schrappen.  

Het is aangewezen rekening te houden met de bemerking inzake het kaartmateriaal. 

 

9. Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling ‘Lange Meers’ (thans gekend 

als Nobel-, Hermelijn-, Reinaert- en Cantecleerstraat) door NV Vlasimmo 

aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De NV Woningbouw Paul Huyzentruyt realiseerde – in samenwerking met NV Vlasimmo - 

de verkaveling ‘Langemeers’ langs en ten zuiden van de Steenbrugstraat. De verkaveling 

heeft ondertussen de straatnamen Nobel-, Hermelijn-, Reinaert- en Cantecleerstraat 

gekregen. Het betreft de goedgekeurde en ondertussen gerealiseerde verkaveling nr. 

2006/09. 

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het hierna vermeld contract moet de eigenaar 

van de grond waarop openbaar domein wordt aangelegd, deze kosteloos overdragen aan 

de stad. De openbare wegenis en het openbaar groen dat wordt overgeheveld naar het 

openbaar domein, is aangeduid op het overdrachtsplan van 7 oktober 2015 van 

landmeterexperts Luc en Barbara Callens uit Kortrijk.  

 

Het betreft de volgende grondoverdrachten (kadastraal gekend als tweede afdeling, 

sectie C) :  

 

- 74a 36ca wegenis, perceel 454/B, en deel van perceel 452/L/3,  453/H/6 en 

454/M 

- 31a 55ca openbaar groen, deel van perceelnummer 452/L/3 

 

De overdracht naar de stad gebeurt vrij en onbelast en omwille van openbaar nut, 

namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein. Deze overdracht is voorzien in het 

verkavelingscontract van 03.06.2008, meer bepaald onder art.2 ‘grondafstand’ waarbij 

toenmalig verkavelaar NV Woningbouw Paul Huyzentruyt zich engageerde om het 

toekomstig openbaar domein uit diens verkavelingsvergunning 2006/09 van 03.06.2008 

naar het stadspatrimonium over te hevelen. Nadien werd er voor diezelfde ontwikkeling 

op 02.02.2010 nog een verkavelingswijziging 2009/15 afgeleverd aan NV Vlasimmo, 

waarbij voormelde kosteloze overdracht van toekomstig openbaar domein werd herhaald. 

Ondertussen werden bij collegebeslissing van 22.09.2015 de “Infrastructuurwerken 

private verkaveling ‘Lange Meers’” definitief opgeleverd zodat de overdracht kan plaats 

vinden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van kosteloze overdracht van 

onroerend goed (opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Heule, in opdracht en 

voor rekening van de overdrager Vlasimmo) ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten van 26 november 2015 is volgende 

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

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

 



Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2, 12°. 

- De decreten en uitvoeringsbesluiten houdende de organisatie van de Ruimtelijke 

Ordening. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 stem tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige 

beraadslaging, ten openbare nutte en tegen de in het ontwerp van akte aangegeven 

voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 

Artikel 2: 

 

De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de 

authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.  

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

10. Infrastructuurwerken private verkaveling 'Woonpark' (VK Bouw Paul 

Huyzentruyt/NV Dumobil/NV Geldof Invest). Goedkeuren tracé der 

wegenis. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op gronden gelegen ten noorden van de Stedestraat zullen Bouw Paul Huyzentruyt, NV 

Dumobil en NV Geldof Invest, respectievelijk gevestigd Grote Heerweg 2 te 8791 

Beveren-Leie, Felix D-Hoopstraat 180 te 8700 Tielt en Broelstraat 31 te 8530 Harelbeke, 

een verkaveling realiseren deels op grondgebied Harelbeke en deels op grondgebied 

Kuurne.  De verkaveling  op grondgebied Harelbeke omvat 49 loten voor 

ééngezinswoningen en 2 loten voor meergezinswoningen alsook een openbare parkzone 

en heeft een totale oppervlakte van circa 2,3ha.  De verkaveling is gelegen in het 

stedelijk woongebied volgens het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) 

afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk deelplan Ter Perre goedgekeurd bij 

Ministerieel Besluit dd. 20 januari 2006. 

Voor de uitrusting van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaars legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 



Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

Het tracé der wegenis wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet bepaald is 

in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) (zie art. 4.2.17 § 2 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening) 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 42; 

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken art. 4.2.17 § 2 en art. 4.2.20 ;  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het tracé van de opdracht met als voorwerp 

“Infrastructuurwerken in de private verkaveling “Woonpark”” (VK Bouw Paul Huyzentruyt 

/ NV Dumobil / NV Geldof Invest). 

 

11. Omvormen Broekplein.  Goedkeuren bestek, raming (35.301 euro + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De omvorming van het Broekplein maakt deel uit van de omvorming van het groen op de 

Arendswijk.  Momenteel is het Broekplein een ongebruikt, onderhoudsintensief en visueel 

weinig aantrekkelijk plein.  De huidige infrastructuur, zoals zitbanken en een zandbak, is 

in een toestand die niet overeenstemt met de huidige standaard. 

De omvorming komt er na een burgerparticipatie en zal gebruik maken van 

monolithische betonverharding en kunststofgrasplaten als verharding.  Verder komen er 

vaste planten, een stukje bloemenweide, wadi’s en natuurlijke speelelementen.  Op 

vraag van de buurt komt er eveneens een multifunctioneel dolomietveld dat gebruikt kan 

worden als pentanqueveld, ontmoetingsplaats, … 

 

In het kader van de opdracht “Omvormen Broekplein” werd een bestek met nr. 16_29 

opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.301,00 excl. btw of € 42.714,21 

incl. 21% btw. 

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

zonder bekendmaking dit gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 

85.000,00) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service. 



Door het vooraf selecteren van minimum 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 224000/020000-PBD 2-PBD2.3.1B (actieplan AP2.3) (Actie 2.3.1). 

 

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 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 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 27 stemmen voor, 1 stem tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 16_29 en de raming voor de opdracht “Omvormen Broekplein”, 

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 € 35.301,00 excl. btw of € 42.714,21 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

  



Artikel 3: 

 

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

budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.3.1B (actieplan AP2.3) (Actie 2.3.1). 

 

12. Raamcontract landmeter.  Goedkeuren bestek, raming (24.793,38 euro +  

21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds 1 januari 2015 is er nieuwe wetgeving van kracht voor de gemeenten omtrent het 

aanleveren van as-builtplannen aan AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie 

Vlaanderen) dit voor het gebruik in het GRB (Grootschalig ReferentieBestand). 

Door het gebruik van as-builtplannen voor het bijhouden van het GRB hanteert de 

hogere overheid het principe ‘eenmalige inwinning, meervoudig gebruik’.  In het kader 

van de uitvoering van de werken wordt er vandaag reeds een as-builtplan gevraagd bij 

de oplevering van de werken.  Door het plan ook te gebruiken voor de actualisatie van 

het GRB kunnen dubbele opmetingen vermeden worden en op die manier kosten 

bespaard. 

Het recupereren van as-builtplannen vormt een aanvulling op het centraal beheer van 

het GRB door het AGIV. Door as-builtplannen te integreren in het GRB wordt getracht de 

doorlooptijd tussen de uitvoering van de werken en het ter beschikking stellen van een 

actueel GRB zo kort mogelijk te houden. 

Het aanleveren van GRB-conforme as-builtplannen wordt bepaald bij art. 13, §3 en §4 

van het GRB-decreet van 16 april 2004. 

In zitting van 21 april 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om voor 

de kleinere werken, zoals aanpassing fietspad Bavikhoofsestraat, Kuurnsestraat, aanleg 

verkeerspoort, plaatsen bushokje of fietsenstalling, heraanleg pleintje, … een 

raamcontract op te maken voor een landmeter. 

De opdracht wordt niet beperkt tot het louter inmeten na de werken voor de opmaak van 

een as-built.  Het lijkt het zinvoller om de landmeter vooraf de gegevens te laten 

inmeten en de aanpassingen reeds in te tekenen op een plan.   

Op deze wijze kan de investering van de landmeter ook renderen voor de stad nl. er is 

dan een goed plan voor de opmaak van een bestek. 

 

In het kader van de opdracht “Raamcontract landmeter” werd een bestek met nr. 16_35 

opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,38 excl. btw of € 30.000,00 

incl. 21% btw. 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 

over de exact benodigde hoeveelheden. 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden (dienstjaar 2017-

2018-2019). 

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

zonder bekendmaking dit gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 

85.000,00) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum 3 

kandidaten speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven kandidaten over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcode 214007/020000-GGZ-GGZ 51 en in het budget van 2018 en 2019. 

 

  



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, § 3. 

- 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_35 en de raming voor de opdracht “Raamcontract landmeter”, 

opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 24.793,38 excl. btw of 

€ 30.000,00 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 2017, op 

budgetcode 214007/020000-GGZ-GGZ 51 en in het budget van 2018 en 2019. 

 

  



13. Infrastructuurwerken bouwproject 'Vierkeerstraat' (CV Mijn Huis). 

Goedkeuren tracé der wegenis. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op gronden gelegen in de Vierkeerstraat zal CV Mijn Huis een bouwproject realiseren.  

Het bouwproject omvat 12 loten voor woningbouw waarvan 8 loten voor halfopen 

bebouwing en 4 voor gesloten bebouwing en heeft een totale oppervlakte van  38a en 

54ca.  Het bouwproject is gelegen in het woonuitbreidingsgebied volgens het Gewestplan 

Kortrijk (KB 04.11.1977). 

 

Voor de uitrusting van het bouwproject dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

De projectovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met het bouwproject en die deze volledig ten laste van de 

projectontwikkelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningverlenende 

overheid, hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

Het tracé der wegenis wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) (zie art. 4.2.17 § 2 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 42; 

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken art. art. 4.2.17 § 2 en art. 4.2.20 ; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het tracé van de opdracht met als voorwerp 

“Infrastructuurwerken bouwproject ‘Vierkeerstraat’ (CV Mijn Huis)”. 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

14. Leveren en plaatsen van omheining en amfitheater school Centrum. 

Goedkeuren bestek, raming (12.000 euro + 6 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 



 

N.a.v. het renoveren van de sanitaire blok van de Centrumschool werd ook de 

speelplaats aangepakt.  Voor het verder afwerken van de groene speelplaats is het nodig 

een afsluiting te plaatsen waarin een amfitheater is verwerkt. 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van omheining en amfitheather 

school centrum.” werd een bestek met nr. 861.2-A16/38 opgesteld door de heer 

Frederique Christiaens, Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.000 excl. btw of € 12.720 incl. 

6% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

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

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

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

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

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

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

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

budgetcode 222000/080021-WOL-WOL 74. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.2-A16/38 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

van omheining en amfitheater school centrum.”, opgesteld door de heer Frederique 

Christiaens, 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 € 12.000 excl. btw of € 12.720 incl. 6% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 222000/080021-WOL-WOL 74. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15. Infrax West. Buitengewone algemene vergadering van 24.10.2016.  

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op maandag 24.10.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Infrax West 

plaats om 18 uur in de lunchruimte van het Infrax gebouw te Torhout, Noordlaan 9. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

Buitengewone algemene vergadering 

 

1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2017 

2. Begroting 2017 

3. Voorlopige resultaten 2016. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.  De gemeenteraad dient de agenda goed te 

keuren en thans het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger aangaande deze 

agendapunten in de buitengewone algemene vergadering van 24.10.2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

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

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

 

Verwijzend naar de volgende vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 houdende aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger 



 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in buitengewone 

algemene vergadering van Infrax West van maandag 24.10.2016; 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De agenda van de buitengewone vergadering van Infrax West van 24.10.2016, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 23.08.2016, 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. 

 

16. TMVW (FARYS).  Overgang van de  A-divisie van intercommunale TMVW 

(FARYS) naar een dienstverlenende vereniging TMVS.   Deelname aan het 

overlegorgaan en aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in dit overlegorgaan. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke is in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 19.10.2015 

toegetreden tot de A-divisie (aanvullende diensten) van de intercommunale TMVW 

(FARYS).  De toetreding gebeurde met het oog op de aankoop van wegeniszout. 

 

Ingevolge het decreet van 25.04.2014 (B.S., 04.07.2016), dat een 

samenwerkingsakkoord goedkeurt tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest over gewestgrensoverschrijdende intercommunales,  moeten de 

activiteiten van de A-divisie van intercommunale TMVW (FARYS) binnen het jaar na de 

inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord voldoen aan de regels van het Vlaamse 

decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 (DIS).  Daartoe wordt 

de oprichting van een dienstverlenende vereniging TMVS (S staat voor service) 

opgestart. 

 

De deelname in TMVW is ontstaan uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking 

voor complexe dossiers of in functie van het realiseren van schaalvoordelen.  De 

deelname in TMVW heeft haar meerwaarde aangetoond op operationeel en financieel 

vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige 

begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur. 

 

TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

De gemeenteraad is bevoegd om de hierna vermelde beslissing te nemen bij toepassing 

van art. 43 par. 2, 5°. 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 43 par. 2, 5° en 35 par. 2, 2° 

- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

zoals tot op heden gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende;  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting,  

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1  

 

De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het 

kader van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het 

vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en facilitymanagement en neemt 

daartoe deel aan de werkzaamheden van het met dat doel in de zin van artikel 25, eerste 

lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking op te richten 

overlegorgaan.  

 

Artikel 2  

 

Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:  

1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de 

studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder 

andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management. 

 

2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke 

oprichting van een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan 

overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke 

samenwerking (DIS) aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking 

waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

 

- een grondige motiveringsnota; 

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 

bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

 

Artikel 3 

 

Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar 

eindrapport te bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden. 

 

*** 

 



Daarop gaat de gemeenteraad in openbare zitting en met geheime stemming over tot de 

verkiezing van een lid en een plaatsvervangend lid van het overlegorgaan.  Beiden 

moeten lid zijn van het college van burgemeester en schepenen 

 

28 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De heer Jacques Maelfait voorgedragen als effectief lid bekomt 26 stemmen.  Er zijn 0 

stemmen tegen, 1 ongeldige stem en 1 blanco stem. 

 

De heer Patrick Claerhout voorgedragen als plaatsvervangend lid bekomt 24 stemmen.  

Er zijn 2 stemmen tegen,1 ongeldige stem en 1 blanco stem. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 4  

 

De gemeenteraad stelt de heer Jacques Maelfait aan als effectief lid in het overlegorgaan.  

 

Artikel 5  

 

De gemeenteraad stelt de heer Patrick Claerhout aan als plaatsvervangend lid in het 

overlegorgaan.  

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

17. Kerkfabriek Sint-Rita. Goedkeuren tweede wijziging meerjarenplan 2014-

2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18.11.2013. 

 

Een eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20.10.2014. 

 

Op 01.06.2016 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita werd 

goedgekeurd in de kerkraad van 23.06.2016. 

 

Voor de kerkfabriek Sint-Rita heeft de stad Harelbeke op 22.09.2016 gunstig advies 

ontvangen van de administrator van het Bisdom Brugge, erkend als representatief 

orgaan. 

 

Op 22.09.2016 heeft het Centraal Kerkbestuur deze tweede wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Rita. 

 

  



Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 
Exploitatietoelage 
 

2016 2016  
na wijziging 

2017 2017  
na wijziging 

2018 2018 
na wijziging 

31.743,30 € 31.743,30 € 32.362,80 € 32.362,80 € 32.985,61 € 32.985,61 € 

 
Investeringstoelage 
 

2016 2016  
na wijziging 

2017 2017  
na wijziging 

2018 2018 
na wijziging 

240.160,00 € 115.500,00 € 3.000,00 € 24.900,00 € 3.000,00 € 27.200,00 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Rita goed. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

 

18. Kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Goedkeuren tweede wijziging meerjarenplan 

2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18.11.2013. 

 

Een eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16.11.2015. 

 

Op 01.06.2016 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd in de kerkraad van 22.06.2016. 



 

Voor de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste heeft de stad Harelbeke op 22.09.2016 gunstig 

advies ontvangen van de administrator van het Bisdom Brugge, erkend als representatief 

orgaan. 

 

Op 22.09.2016 heeft het Centraal Kerkbestuur deze tweede wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2016 2016  

na wijziging 

2017 2017  

na wijziging 

 118.079,00 € 118.079,00 € 116.005,00 € 116.005,00 € 

Investeringstoelage 2016 2016  

na wijziging 

2017 2017  

na wijziging 

 26.363,00 € 26.363,00 € 3.867,00 € 3.867,00 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

 

19. Kerkfabrieken. Budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Salvator, kerkfabriek 

Sint-Rita, kerkfabriek Sint-Augustinus Stasegem en kerkfabriek Sint-

Amandus Bavikhove. Aktename. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft in de zitting van 16.11.2015 akte genomen van het budget 2016 

van de Harelbeekse kerkfabrieken. 

 



De budgetwijzigingen van 2016 van de Harelbeekse kerkfabrieken werden goedgekeurd 

in de kerkraden: 

 

 Sint-Salvator 1:  Goedkeuring kerkraad van 24.06.2016 

 Sint-Salvator 2 :  Goedkeuring kerkraad van 04.09.2016 

 Sint-Rita :    Goedkeuring kerkraad van 23.06.2016 

 Sint-Augustinus :  Goedkeuring kerkraad van 27.06.2016 

 Sint-Amandus :  Goedkeuring kerkraad van 08.06.2016 

 

Op 01.06 en 31.08.2016 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke 

en het Centraal Kerkbestuur. 

 

Op 22.09.2016 verleende de administrator van het Bisdom Brugge, erkend representatief 

orgaan, gunstig advies over de budgetwijzigingen 2016 van de kerkfabriek Sint-Salvator, 

kerkfabriek Sint-Rita, kerkfabriek Sint-Augustinus Stasegem en kerkfabriek Sint-

Amandus Bavikhove. 

 

Op 22.09.2016 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetwijzigingen 2016 van de 

kerkfabrieken Sint-Salvator, Sint-Rita, Sint-Augustinus Stasegem en Sint-Amandus 

Bavikhove ingediend bij de stad Harelbeke. 

 

Cijfermatig blijkt het volgende: 

 
 Exploitatie-

toelage 
Investerings-
toelage 

Exploitatietoelage 
Meerjarenplan 

Investeringstoelage 
Meerjarenplan 

Sint-Salvator 1 158.298,90€ 24.844,42€ 179.083,79€ 26.728,56€ 

Sint-Salvator 2 160.798,90€ 24.844,42€ 179.083,79€ 26.728,56€ 

Sint-Rita 28.659,39€ 115.500,00€ 31.743,30€ 115.500,00€ 

Sint-Augustinus 26.665,86€ 0,00€ 38.404,28€ 0,00€ 

Sint-Amandus 0.00€ 67.615,00€ 4.307,29€ 29.500,00€ 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 33, 47, 48, 49 en 50. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2016 van de kerkfabrieken Sint-

Salvator, Sint-Rita, Sint-Augustinus Stasegem en Sint-Amandus Bavikhove. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

 



20. Kerkfabrieken. Aktename budget 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De budgetten 2017 van de Harelbeekse kerkfabrieken werden goedgekeurd in de 

kerkraden: 

 

 St.-Salvator  goedkeuring kerkraad van 24.06.2016; 

 St.-Augustinus goedkeuring kerkraad van 27.06.2016; 

 St.-Rita  goedkeuring kerkraad van 23.06.2016; 

 St.-Jozef  goedkeuring kerkraad van 28.06.2016; 

 St.-Amandus  goedkeuring kerkraad van 08.06.2016; 

 St.-Petrus  goedkeuring kerkraad van 22.06.2016; 

 

Op 22.09.2016 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetten 2017 van de Harelbeekse 

kerkfabrieken samen met het advies van het Bisdom Brugge, erkend representatief 

orgaan, gecoördineerd ingediend bij de stad. 

 

De administrator van het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig 

advies aan de budgetten van de Harelbeekse kerkfabrieken. 

 

De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld als volgt: 

 

 Exploitatietoelage Meerjarenplan Investeringstoelage Meerjarenplan 
St.-Salvator 162.479,84 € 180.588,11 € 0,00 € 4.000,00 € 
St.-Augustinus 25.639,90 € 38.756,08 € 0,00 € 15.000,00 € 
St.-Rita 16.841,72 € 32.362,80 € 24.900,00 € 24.900,00 € 
St.-Jozef 41.933,08 € 48.749,17 €  44.000,00 € 44.000,00 € 
St.-Amandus 0,00 € 4.413,88 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
St.-Petrus 89.575,29 € 116.005,00 € 3.867,00 € 3.867,00 € 

 

Op 01.06.2016 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De budgetten 2017 van de Harelbeekse kerkfabrieken worden voor aktename aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

 

Indien de budgetten passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan, kan de 

gemeenteraad van de budgetten enkel akte nemen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 46, 47 en 48. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 



Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de Harelbeekse kerkfabrieken. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabrieken en het erkend 

representatief orgaan.  

 

21. Vaststelling van de dotatie ten laste van de stadsbegroting op zicht van de 

eerste wijziging van de begroting 2016 van de politiezone. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 16.11.2015 de dotatie ten laste van de 

stadsbegroting op zicht van de politiebegroting dienstjaar 2016 vastgesteld. 

 

Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging van de politiebegroting dienstjaar 2016 

zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad in zitting van 18.10.2016. 

 

De voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone Gavers dienstjaar 2016 komt 

tot een globaal bepaalde dotatie van 2.876.162,81 euro ten laste van de Stad Harelbeke 

(72,2267 % van het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.105.969,57 euro ten 

laste van de gemeente Deerlijk (27,7733 % van het totaal). 

 

Wat de Stad Harelbeke betreft, geeft deze begrotingswijziging nr. 1 aanleiding tot een 

minkost van 381.505,19 euro ten opzichte van de oorspronkelijke politiebegroting 2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus inzonderheid artikel 40, 71, 72, 75 en 76. 

- De nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 117 en 255. 

- Het K.B. van 07.04.05 (B.S 20.04.05) waarbij de verdeelsleutel met vier cijfers na 

de komma dienst toegepast te worden. 

- Het K.B. van 05.08.06 (B.S 24.08.06) voor het behoud van de verdeelsleutel. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Bepaalt de globale dotatie aan de politiezone Gavers op zicht van de eerste 

begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2016 ten laste van de stad 

Harelbeke op 2.876.162,81 euro. 

 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22. Vragenkwartiertje. 

1.Schepen Inge Bossuyt 

Ik kan u melden dat de goedkeuring van de jaarrekening 2015 binnen gekomen is zonder 

opmerkingen van de hogere overheid. 

 

 

2. Schepen Dominique Windels 

Dank voor de aanwezigheid op de opening van De Vlinder. 

 

 

3.Raadslid Rita Beyaert 

Collega's, ik wil graag een voorstel doen voor een nieuwe ereburger voor onze stad.  

Heel wat Belgische wielrenners hebben het goed gedaan op het WK in Qatar, waaronder 

één van onze Stasegemnaren! Julien Vermote veroverde GOUD, in de ploegentijdrit met 

zijn Etixx - Quick Step ploeg. Naar ons oordeel voldoet Julien aan de voorwaarden, die 

wij onlangs goedkeurden in deze raad. We denken dat de eretitel heel terecht zou zijn. In 

2004 werd hij Belgisch kampioen wegrit bij de nieuwelingen, in 2009 Belgisch kampioen 

individueel tijdrijden bij de beloften, in 2014 behaalde hij brons op het WK in Ponferrada 

met zijn Quick Step-ploeg bij de Eliterenners. En een grote week terug GOUD in Qatar Dit 

is een voorstel voor een schitterende ereburger! 

 

 

4.Raadslid Francis Pattyn 

Ik heb twee opmerkingen die ik wens mee te geven naar het conclaaf.  

4.1. Kan er werk gemaakt worden van het RUP Eiland zodat we, als de werken aan de 

school af zijn, effectief ook een parking kunnen realiseren in de voortuinstrook 

Tientjesstraat?  

 

4.2. Wordt het geen tijd voor de heraanleg van de Ballingenweg? Een schoolerf zou daar 

op zijn plaats zijn.  

 

 

 

5.Raadslid Rik Pattyn 

In de pers lazen wij reacties op de mogelijke wijziging van het marktreglement. Dat is de 

intentie van onze schepen. De realisatie daarvan is voor het jaar 2019, dus na oktober 

2018. Ik denk dat de schepen hier wat voor zijn beurt heeft gesproken. 

 

 

6.Raadslid Kathleen Duchi 

In de pers verscheen het bericht dat het 50 jaar geleden was dat er nog een 

handelsbeurs georganiseerd werd. Dit klopt  volgens mij niet. Er was nog een 

handelsbeurs in 1989. Bovendien werd er in 2007 nog een promotiebeurs georganiseerd 

in Bavikhove.  

 

 

6.Raadslid Donald Langedock 

6.1. Oprit fietspad ter hoogte van het zebrapad Bavikhovedorp – richting Vrije 

Basisschool De Wingerd. 

Niettegenstaande de 7 boordstenen ter hoogte van de oprit dichter bij het wegdek 

aansluiten dan de andere boordstenen in de straat, is er toch nog een niveauverschil van 

2 à 3 cm met het wegdek.  Het risico van valpartijen met de fiets bij het oprijden van het 



fietspad, in het bijzonder van schoolkinderen, is reëel en dit in een smalle en zeer drukke 

straat. Bij slecht weer is dit risico beduidend hoger. 

Hierbij dan ook de vraag om die enkele boordstenen dieper te leggen, zo mogelijk tot op 

het niveau van het wegdek, waarvoor dank.  

 

6.2. Kerkplein Bavikhove (licht afhellend richting Vlietestraat) 

Naast het fietspad, tegenover de ingang van de kerk, zijn twee brede treden voorzien om 

het niveauverschil op te vangen en ze zijn uitgevoerd in een zelfde betegeling als de rest 

van het kerkplein. Deze brede treden zijn vrij onopvallend en het gebeurt dan ook vaak 

dat mensen hier struikelen.  

Wij vragen bij deze een of andere signalisatie aan te brengen die de voetganger, zowel 

overdag als in de avond, wijzen op de treden. 

 

 

7.Raadslid Rosanne Mestdagh  

7.1.Betreffende de bussen op de Arendswijk vanwege de werken in de 

Deerlijksesteenweg.  

Voor de voorbereiding van dit punt, haalde ik een beetje documentatie op in het stadhuis 

en zag ik de folder: ‘De Lijn vervoert je vlot doorheen Harelbeke’.  

Vlot inderdaad, zelfs zo vlot dat ik onlangs van de mensen op de Arendswijk te horen 

kreeg dat ze geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van De Lijn, dit omwille 

van de werken in de Deerlijksesteenweg.  

De omleidingen zijn reeds van 16 augustus gestart en duren zeker tot 18 februari 2017, 

als de werken dan al klaar zijn, want men weet nog niet of er weerverlet zal zijn, of 

eventueel problemen die de werken verlengen.  

Dit betekent dat de haltes zoals je ziet op foto 508 wegvallen, er zijn er zelfs enkele die 

niet vermeld worden nl. de haltes in de Arendsstraat. Dit zijn wel alle haltes op de 

Arendswijk ! En dit terwijl de Deerlijksesteenweg bereikbaar is tot over de Zuidstraat. De 

bus komt van Deerlijk, stopt aan de ‘Bel en Bo’ en rijdt rechtstreeks door naar de 

Gaversstraat, neemt dan de Tuinstraat om zo via de Ballingenweg naar de 

Kortrijksestraat te rijden! Omgekeerd komt de bus vanuit Kortrijk de Stationsstraat 

ingereden, rijdt door de Gaversstraat naar de eerste halte rechtover de Delhaize en rijdt 

zo naar de Heerbaan richting ‘Bel en Bo’. De mensen van de Arendswijk moeten ofwel 

kiezen om op te stappen aan de halte in de Gaversstraat of in de Tuinstraat en aan de 

‘Bel en Bo’. Dit betekent dat onze oudere mensen die niet meer zo mobiel zijn, heel ver 

te voet moeten om gebruik te kunnen maken van hun abonnement waarvoor ze verleden 

jaar hun bijdrage van 50 euro betaald hebben.  

Zelfs op de belbus kunnen ze geen beroep doen. De Arendswijk dient helemaal niet 

afgesloten te worden. Ik heb vandaag de test gedaan, je kan van de Gaversstraat door 

de Zuidstraat, naar Lano en dan richting Groot Brittanjelaan, voor de rit naar Deerlijk. 

Voor de rit naar Kortrijk kan je gemakkelijk via de Arendsstraat alle andere plaatsen 

bereiken met uitzondering van één in de Zuidstraat ter hoogte van het station, je kan 

terug langs het rondpunt naar de Arendsstraat en Heerbaan richting Gaversstraat 

nemen.  

In naam van onze oudere en mindermobiele mensen van de Arendswijk vraag ik om 

dringend contact te nemen met De Lijn en de wegomlegging te bespreken. Je kan door 

wegomleidingen geen volledige wijk afsluiten van het openbaar vervoer, waarvoor ze 

trouwens hun bijdrage betaald hebben.  

Ik reken op jullie en hoop weldra positief nieuws te horen waarvoor dank.  

 

7.2.Betreffende de urnevelden. 

Ik kreeg een opmerking in verband met de leesbaarheid van de namen in het urneveld 

voor stenen van 2012. Blijkt dat die namen heel onduidelijk zijn, dat de naam niet meer 

goed leesbaar is. De persoon die mij dit meldde vraagt of ze dit zelf mogen 

overschilderen. Maar normaal gezien kan het toch niet dat die namen nu al na enkele 

jaren niet meer leesbaar zijn. Zou het mogelijk zijn om dit na te zien aub ? 

 



 

8.Raadslid Hilde De Bruyne 

Op de gemeenteraad van 20 juni kwam het vervolg op het lichtplan voor. Daardoor zou 

een stuk van Harelbeke, waaronder vooral een groot deel van Hulste en een deel van 

Bavikhove voorgoed in het donker zitten. Onze fractie keurde dit niet goed, we kwamen 

daarvoor tussen met motivatie waarom we dit niet goedkeurden! De grootste motivatie 

was natuurlijk de veiligheid waarbij we er een vijftal straten uit Hulste uitnamen die er 

qua veel fietsverkeer uitsprongen.  

Op de gemeenteraad van 12 september werd het onderwerp weer opgerakeld omdat het 

met de nakende korte dagen het gespreksonderwerp van de dag was. Er was toen al een 

wijziging in het lichtplan voor de Oostrozebekestraat en de Blauwhuisstraat uit Hulste, 

wat al twee goeie veranderingen waren.  

Tussen de vorige gemeenteraad en 1 oktober werd er op vraag van veel inwoners van 

Hulste, nogal wat heen en weer gemaild met Yves Debosschere van de milieudienst en 

schepen Inge Bossuyt in verband met de Barzestraat en de Wantestraat, twee 

belangrijke fietsverbindingen met de naburige gemeente Ingelmunster en de stad 

Izegem.  

Er was dialoog mogelijk. Op 6 oktober was er een mail van Yves Debosschere. De 

Barzestraat en de Wantestraat werden besproken in het schepencollege en het resultaat 

was dat de lichten in de Wantestraat niet doven en in de Barzestraat voor de helft ook 

niet. De vier belangrijkste straten uit de motivatie van 20 juni werden aangepast! Alvast 

bedankt voor de positieve veranderingen in het lichtplan. De bedanking wordt ook nog 

overgemaakt aan Yves.  

Nu zijn er heel wat mensen tevreden met de wijzigingen maar er zijn nog steeds een 

groot deel andere inwoners van Hulste en Bavikhove die ook met veel vragen over hun 

veiligheid zitten. Hierbij wil ik er enkel nog op duiden dat ze vragen of het hopelijk in de 

toekomst nog mogelijk zal zijn om, bij eventuele grote problemen/ongevallen ( hopelijk 

geen zware ) constructieve gesprekken en dialoog te voeren over eventuele 

aanpassingen. Nogmaals, de veiligheid van de mensen zou moeten primeren boven alles. 

 

 

9.Raadslid Rik Vandenabeele:  

Werd de aansluiting van Bistierland met de Herpelsstraat al opgeleverd? Dit werk is niet 

goed uitgevoerd.  

 

 

 

10.Raadslid Olivier Vanryckeghem 

Er werd een brief gestuurd naar de nabestaanden van graven op het nieuwe kerkhof die 

er slecht onderhouden bij lagen. Ik vraag mij af op welke basis deze brieven verstuurd 

werden. Ik werd aangesproken door een verontwaardigde burger die wel het graf van 

zijn familie onderhield en toch een brief kreeg. Naar verluidt zou de werkwijze die 

voorgesteld wordt in de brief ook niet stroken met de vigerende wetgeving. Ik ben 

verwonderd dat deze tussenkomst niet gebracht wordt door Stijn Derammelaere, gezien 

zijn stellingname op sociale media.  

 

 

11.Raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik was ook verrast van de brief en vooral van de tonaliteit. Dergelijke gevoelige 

communicatie moet in de toekomst beter aangepakt worden.  

 

 

  



Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Jacques Malfait 

De schepen verlaat om gezondheidsredenen de gemeenteraad vanaf het 

vragenkwartiertje. Hij bezorgt de antwoorden op de gestelde vragen rechtstreeks aan de 

raadsleden.  

 

Aanvullend antwoorden door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

Betreffende de vragen van raadslid Donald Langedock. 

- I.v.m. de boordsteen ter hoogte van Bavikhovedorp. 

De situatie werd ter plaatse bekeken en beter ingericht dan dit kan niet. Er dient 

steeds een minimaal niveauverschil te zijn van 2 cm om het gooteffect te behouden. 

Zo niet dienen fietsers en voetgangers zich met natte voeten door de dag te bewegen. 

Dat fietsers vallen is zuiver te wijten aan foutief stuurgedrag. De schooldirectie werd 

hiervan ook reeds ingelicht. 

 

- Wat betreft het kerkplein. 

De wandelaars moeten natuurlijk kijken waar ze lopen en het zijn merendeel 

wandelaars van eigen dorp. Veel toeristen heeft Bavikhove zeker niet. 

Wij gaan niets veranderen aan het niveauverschil en zodoende het esthetische van het 

kerkplein blijven behouden. Jammer dat er daar vroeger geen aandacht aan gegeven 

werd, maar gedane zaken maken geen keer.  

 

Betreffende de vraag van raadslid Rosanne Mestdagh i.v.m. de bussen van De Lijn. 

Dit werd doorgestuurd naar de verantwoordelijke dienst voor bespreking met De Lijn. 

 

 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

In verband met de vraag over Julien Vermote. 

Ik ben blij met het voorstel. Niet alleen Julien Vermote deed het heel goed. Ook Ann-

Sofie Duyck was sterk met een 8ste plaats individueel.  

 

 

Schepen David Vandekerckhove 

In verband met de vraag over het RUP Eiland. 

Ten laatste in 2017 starten we op.  

 

 

Schepen Patrick Claerhout 

In verband met de vraag over de Ballingenweg. 

Dit werd ook op het overleg met het onderwijs aangekaart. Wordt voorzien na de aanleg 

van het warmtenet in de Ballingenweg. 

 

In verband met de vraag over het markreglement. 

Ik zal voorzichtig zijn in mijn antwoord. Ik wil geen commotie. Ik sprak niet voor mijn 

beurt. Ik ben blij dat ik er nu al mee bezig ben. Op het moment dat de wekelijkse markt 

terugkeert naar het centrum, moeten we wel een concreet plaatsingsplan hebben. 

Proactief zijn is de boodschap. Vergeet niet dat de markt vandaag er helemaal anders uit 

ziet dan 20 jaar geleden. Daar waar de marktkramer vroeger met een simpel kraam of 

bestelwagen aan kwam, brengt hij nu soms een volledige oplegger mee. We moeten daar 

op voorzien zijn. 

 

In verband met de vraag over de handelsbeurs. 

Ik ben blij dat u mij de gelegenheid geeft om nog even reclame te maken. Meer dan 40 

handelaars schreven zich in. Het klopt dat de tijdsspecificatie niet helemaal juist is. In 

het persbericht werd wel het initiatief in Bavikhove vermeld. 



Burgemeester Alain Top 

In verband met de vraag over de bussen.  

Ik verwijs naar de BMC en de schepen van mobiliteit. Ik kan u niet onmiddellijk een 

antwoord geven. Wordt verder opgevolgd.  

 

In verband met de vraag over de urnevelden. 

Ik volg verder op. Ik moet dit van dichtbij bekijken.  

 

In verband met de vraag over de brief. 

Even de aanleiding schetsen. Iedereen is bezorgd over de netheid van de kerkhoven. 

Voor de groendienst is het onkruidvrij houden van de kerkhoven een hele opgave, zeker 

nu er geen pesticiden mogen gebruikt worden. De groendienst onderhoudt het publieke 

deel, het is aan de concessiehouders om de omgeving van het graf te onderhouden. Dit 

staat ook zo in het APV.   

Vroeger werden slecht onderhouden graven via aanplakking rond 1 november gemeld. 

Nu namen we het initiatief om een brief te sturen naar de nabestaanden met de vraag 

om hun graf beter te onderhouden. Ik begrijp dat zoiets hard aankomt. Mensen worden 

niet graag op de vingers getikt.  

Ik kan aannemen dat de redactie van de brief in de toekomst iets voorzichtiger kan 

opgesteld worden. Indien er geen opvolging gegeven wordt aan de eerste brief volgt er 

een rappel. Indien ook die geen vervolg kent, volgen de hardere stappen. Wij volgen wel 

degelijk de wetgeving in deze. Op de foto’s die getoond worden, is het graf inderdaad 

proper. Er zat een bepaalde tijdspanne tussen ons controlemoment en het versturen van 

de brief. Misschien is dit de oorzaak? We proberen die tijdspanne in de toekomst zo kort 

mogelijk te houden.   

 

 

Repliek raadslid Erik Kerckhof 

Mag ik in de marge van dit punt aandacht vragen voor het onderhoud van de paden op 

het kerkhof van Hulste?  

 

 

Schepen Inge Bossuyt 

In verband met de vraag over het lichtplan. 

Het lichtplan evolueert in de tijd. Als er concrete vragen komen, worden die onderzocht. 

Indien nodig wordt het plan aangepast. Concreet worden nu 40 punten extra aangelegd.  

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

3 Verkozenverklaring van een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Wij kunnen vanuit de CD&V fractie akkoord gaan met het voorstel van de meerderheid 

om Willy Vandemeulebroucke aan te stellen als voorzitter van deze raad en dienen geen 

tegenkandidaat in. Willy heeft deze functie tijdens de vorige legislatuur tot ieders 

tevredenheid vervuld en heeft ook een zeer ruime ervaring opgebouwd als schepen, 

voorzitter en raadslid. Hij kan de goede traditie van de opeenvolgende voorzitters van 

deze raad verderzetten. 

Toch één opmerking bij het dossier. 

De voordrachtakte van de voorzitter werd door de lijst sp.a.-Groen door niet minder dan 

10 leden ondertekend terwijl de fractie uit 9 leden bestaat. 

Ik begrijp dat dit met de tegelijke vervanging van een gemeenteraadslid en met slechts 

15 beschikbare mandatarissen een creatieve oplossing was om aan de vereiste 

handtekeningen te komen. 

 



7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Beslissing van 

22.09.2016 houdende principiële goedkeuring tot de oprichting van een 

zorgbedrijf.  Inname van een standpunt door de gemeenteraad. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Onze fractie is reeds geruime tijd vragende partij om te werken aan de toekomstige 

samenwerking tussen het OCMW en het Stadsbestuur.  De vrij onduidelijke conceptnota’s 

vanuit de Vlaamse regering wekken bij de OCMW’s weinig vertrouwen en er wordt in heel 

wat gemeentes werk gemaakt van ofwel volledige inkapseling, ofwel verzelfstandige 

structuren om meer autonomie voor het sociaal beleid te kunnen bekomen vanuit de 

angst dat de integratie in de gemeente zal leiden tot de afbouw van het zorgaanbod. Het 

OCMW heeft de laatste maanden gewerkt aan zijn visie over de toekomst van het sociaal 

beleid en deze neergelegd in enkele belangrijke nota’s, die een duidelijke beleidskeuze 

inhouden : de keuze voor een publiekrechtelijk zorgbedrijf. Wel is de ondertoon van de 

nota’s soms wat stadsonvriendelijk en wordt de tegenstelling tussen de openbare en de 

privé-sector wat te éénduidig ingevuld. Dit is echter eigen aan de bedrijfscultuur binnen 

het OCMW. 

Dat deze voorstellen in de toekomst verder verfijnd moeten worden en dat daarvoor een 

gemengde werkgroep wordt samengesteld vanuit OCMW en gemeente is een positief 

gegeven. Wij staan dan ook positief tegenover deze voorstellen en willen een aantal 

suggesties en aanbevelingen meegeven aan deze werkgroep. 

 

1. De evolutie van de samenwerking tussen stad en OCMW: 

Er is reeds tijdens de vorige legislatuur nagedacht over meer samenwerking tussen stad 

en OCMW: de eerste stappen werden gezet in de ICT-sector, er waren ook ideeën om de 

samenwerking door te trekken in communicatie, in het personeelsbeleid, bij de 

technische diensten en de financiële dienst. In het verslag van het overleg van 

22.10.2014 wordt daar voor het laatst naar verwezen. 

Wij hebben de indruk dat dit proces is stil gevallen en de vraag is of er na de invoering 

van het zorgbedrijf nog werk zal gemaakt worden van deze samenwerking? 

 

2. De financies: 

Ik lees in het OCMW document van 27 juni 2015 het volgende adagium: de keuze voor 

een zorgbedrijf zal break even moeten zijn of niet zijn. 

Het voorstel is om alle vormen van zorg te integreren in het zorgbedrijf en dit is de juiste 

keuze. Maar al deze vormen van zorg kosten geld of het nu instellingen zijn, 

dienstencentra, dagverzorgingscentra of thuiszorgdiensten: zij vertegenwoordigen een 

groot stuk uit de stadstoelage aan het OCMW. 

Het is volgens mij niet realistisch om dit break even standpunt als uitgangspunt te 

nemen. Wel kan het stadsbestuur met het zorgbedrijf tot realistische afspraken komen 

over de financiële inbreng in het zorgbedrijf. 

 

3. Het zorgbedrijf als bedrijf: 

Een zorgbedrijf schept onmiddellijk de verwachtingen dat het er sterk bedrijfseconomisch 

aan toe zal gaan. Een sterkere sturing door het management zal betekenen dat het 

politiek niveau wat zal moeten inbinden tot het niveau van de algemene vergadering van 

het bedrijf en een zeer beperkte aanwezigheid in de Raad van Beheer. 

Hier kondigt zich een spanningsveld aan. Benchmarketing met de privé sector betekent 

ook dat de beide modellen van organisatie dichter bij elkaar zullen aanleunen en waar 

zitten wij dan met ons pleidooi voor openbare instellingen waar de kwaliteit van de 

verzorging en de inzet van voldoende personeel (rechtstreeks bepalend voor die 

kwaliteit) centraal staan. 

De sociale en de personeelspolitiek komen wat onder druk te staan: er wordt openlijk 

gepleit voor een publieke sector met arbeidsvoorwaarden vergelijkbaar met de privé-

sector en voor minder gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorwaarden 

t.o.v. statutaire personeelsleden. 

 



4. Nood aan het volledig plaatje: 

In de voorstellen die momenteel worden uitgewerkt komt de sociale dienst van het 

OCMW weinig aan bod. Nochtans is het maatschappelijk draagvlak van de werking van 

de sociale dienst minder maatschappelijk gedragen dan de hele zorgsector en moeten wij 

werken aan garanties om deze werking naar de toekomst toe in zijn onafhankelijke en 

pluralistische benadering te garanderen. Inkapseling in de gemeente is hier geen 

kwalitatieve keuze. Hoe zullen de sociale dienst, het zorgbedrijf en de centrale OCMW-

administratie zich in de toekomst tot elkaar verhouden? 

Wij willen in deze zitting geen debat openen, wij willen wel deze vragen en  bedenkingen 

meegeven met de gemengde werkgroep die in deze raad wordt voorgesteld. 

 

Wij willen tot slot nog tussenkomen over de samenstelling van de werkgroep. 

In de laatste decennia hebben wij een aantal grotere sociale dossiers kunnen realiseren 

omdat daarvoor een ruim draagvlak werd gecreëerd over de grenzen tussen meerderheid 

en oppositie en over de grenzen van verschillende legislaturen heen.  

De recente realisatie van De Vlinder was daar een perfecte illustratie van en ik wil hier de 

Voorzitter, de Raad en het ganse team van het OCMW gelukwensen met dit project. 

Wij hebben vernomen dat de delegatie vanuit het OCMW zal bestaan uit Voorzitter, 

secretaris en twee leden van het Vast Bureau, waaronder één van de CD&V fractie. 

Wij stellen dan ook voor dat ook in de gemeentelijke delegatie iemand van onze fractie 

wordt opgenomen: zo creëren wij een zo ruim mogelijk draagvlak voor deze ingrijpende 

verandering. 

Wij stellen als amendement voor: de gemeentelijke delegatie bestaat uit de 

Burgemeester, één Schepen en één raadslid van de minderheidsfractie en de 

stadssecretaris. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Beste collega’s, wie nemen vandaag een historische beslissing! We maken de duidelijke 

keuze voor een zorgbedrijf. We kiezen dus duidelijk niet voor de inkapseling van het 

OCMW in de stad, we kiezen er ook niet voor om (de kwaliteit van) het zorgaanbod te 

laten zakken, we kiezen er ook hier niet voor om de zorg aan de privé over te laten.  

We kiezen er voor om als overheid te blijven wegen op de kwaliteit van de zorg voor 

onze inwoners. Het zal de taak van de stuurgroep zijn om die kwaliteit van de zorg zo 

hoog mogelijk te houden.  

Van belang in de nabije toekomst is om de toekomst van de sociale dienst op een 

kwaliteitsvolle manier voor te bereiden. Het is van belang dat ook dit traject in gang 

gezet wordt. De samenstelling van de projectgroep is voor mij een goed voorstel. Door 

een mengeling van de vertegenwoordigingen van het college en het vast bureau, kunnen 

alle democratische partijen uit deze raad vertegenwoordigd zijn.  

 

Repliek OCMW-voorzitter Dominique Windels 

Ik ben blij te horen dat dezelfde bezorgdheden inzake de toekomst van het OCMW hier 

ook met mij gedeeld worden.  

De conceptnota bis blinkt inderdaad nog meer uit in onduidelijkheid, en net daarom 

hebben we met de OCMW-raad beslist niet te wachten op meer duidelijkheid, maar zelf 

een traject uit te zetten inzake sociaal- en ouderenbeleid en de hierbij horende rol van 

het OCMW in de toekomst. 

U zegt dat er uit het beleidsdocument enige stadsonvriendelijke uitspraken zouden 

blijken, graag wil ik dit nuanceren. Er zijn misschien enkele vergelijkingen gemaakt die 

dit doen vermoeden, maar het is zeker niet zo bedoeld en het mag gewoon als een 

rationele bedenking gezien worden.  

Wat de term “break even” betreft, heeft u overschot van gelijk. Ik vind eveneens dat dit 

niet in deze tekst thuishoort, wat natuurlijk niet betekent dat we niet moeten streven 

naar een financieel gezond zorgbedrijf die kwaliteitsvolle zorg verleent aan onze oudere 

inwoners. 



Wat de aansturing vanuit het politieke veld betreft, is het toch de bedoeling dat zowel de 

AV als de RVB bemenst wordt door raadsleden van zowel gemeente als van het OCMW a 

ratio van de inbreng van beide organisaties. 

Inzake de arbeidsvoorwaarden van het personeel, kan ik toch wel stellen dat er voor het 

huidige personeel weinig tot niets verandert, gezien de historische keuzes van het OCMW 

om niet te werken met statutair personeel, de hieraan verbonden “voordelen” worden 

gewoon meegenomen. 

Uw bezorgdheid inzake de sociale dienst is terecht, maar hiervoor wordt er een 

werkgroep opgericht die de reeds goede samenwerking tussen de dienst Burger en 

Welzijn en de Sociale Dienst verder optimaliseert en een duurzaam traject dient te lopen. 

Door een doorgedreven samenwerking tussen deze diensten moet een breed sociaal, 

maatschappelijk veld geschapen worden waarin het lokale sociale beleid voldoende 

ruimte krijgt om een antwoord te vormen op de huidige en toekomstige 

maatschappelijke problemen in onze Harelbeekse samenleving. 

Ook blijven de bij decreet vastgelegde taken van de Sociale Dienst gehandhaafd, waarbij 

het Bijzonder Comité zijn rol zal blijven spelen inzake budgetbeheer en –begeleiding, 

huisvesting, tewerkstelling, enz. 

Wat de samenstelling van de werkgroep betreft, lijkt het voorliggende voorstel me toch 

wel breed genoeg om een voldoende democratisch draagvlak te creëren over de 

partijgrenzen heen. 

Tot slot wil ik toch wel benadrukken dat we met dit dossier, vandaag wellicht één van de 

belangrijkste beslissingen nemen uit deze legislatuur. 

 

Repliek secretaris Carlo Daelman 

Artikel 3 is inderdaad ongelukkig geformuleerd. Naast de delegatie uit het college moeten 

bijgevoegd worden: burgemeester, secretaris. 

 

Repliek raadslid Rik Pattyn  

In het antwoord wordt ingegaan op de dualiteit in het personeelsstatuut tussen OCMW en 

stad: statutair tegenover contractueel. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen beide 

lokale besturen. 

 

Na de discussie wordt de gemeenteraad geschorst.  

Na de schorsing dient de CD&V-fractie bij monde van fractieleider Francis 

Pattyn het volgende amendement in: “De CD&V wil graag de 

vertegenwoordiging vanuit de gemeente wijzigen in één schepen en één 

vertegenwoordiger van de minderheidspartijen.” 

 

Vraag van raadslid Rik Vandenabeele 

Waar is de democratie?  

 

Antwoord burgemeester Alain Top. 

Er wordt gekozen voor een dubbele vertegenwoordiging op uitvoerend niveau: twee uit 

het vast bureau van het OCMW, twee vanuit het college van burgemeester en schepenen.  

 

Het amendement van de CD&V-fractie wordt ter stemming voorgelegd.  

De meerderheid van de gemeenteraad besluit het amendement niet aan te 

houden.  

Het oorspronkelijk voorstel wordt ter stemming voorgelegd.  

 

Stemverklaring van fractieleider Francis Pattyn 

Onze fractie keurt dit agendapunt toch goed gezien het belang van het onderwerp. Wij 

kunnen hier niet tegen zijn. 

 

  



8 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan en inrichtingsnota 

Openruimtekamers Gavers en Esser.  Advies ontwerp. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert  

Collega's, toch wel even inzoomen op het verloop van dit voor onze stad toch wel 

belangrijke dossier.  

In onze toelichting geeft men kort weer hoe, op het eerste zicht, dit PRUP 

"Openruimtekamers De Gavers en Esser" een vlekkeloos verloop kent tot wij vandaag 

een definitief advies hierover moeten geven.  

De werkelijkheid gebiedt mij echter te zeggen dat dit dossier alle openheid vanuit het 

schepencollege mankeert. Reeds op 29.01.2015 geeft de Deputatie haar goedkeuring aan 

de startnota van dit PRUP. U hoort het goed : januari 2015. In die nota is een 

timingstabel opgenomen. De stad heeft een afvaardiging in de Projectgroep en in de 

Beleidsgroep, alle kansen dus om deze raadsleden op de hoogte te houden van dit 

dossier.  

In de lente van 2015 heb ik gevraagd om de startnota en de procedure toe te lichten in 

de raadscommissie grondgebiedszaken of in deze gemeenteraad. Alles stil. 

Tot ik en nog anderen gealarmeerd werden door ongeruste inwoners, die zouden 

onteigend worden of waar een voorkooprecht op hun eigendom zou ingetekend worden! 

Dat er een openbaar onderzoek liep en dat er een informatievergadering was in De 

Gavers op 08.09.2016.  

Tot mijn verbazing krijg ik bijna dezelfde dag een uitnodiging voor de raadscommissie 

grondgebiedszaken op 07.09.2016 (daags voordien!). Daar wordt advies gevraagd op het 

PRUP én de inrichtingsnota! (Als één van de zes dagordepunten!)  

Tijdens deze vergadering wordt vooral over de inrichtingsnota gedebatteerd: over de 

knip in de Eikenstraat, over tractorsluizen in de Meersstraat en de Iepersestraat. Eigenlijk 

ondergeschikt (maar wel belangrijk) aan het PRUP zelf met daarin de omzetting van 

agrarisch- naar natuurgebied met onteigeningen binnen de twee jaar als impact op het 

grondgebied Harelbeke in De Gavers! Voor grote delen, in beide kamers, die met 

voorkooprecht beslagen worden.  

De infovergadering van 's anderendaags brengt voor mij als raadslid veel verduidelijking 

en ik deel in de vele commotie van ongeruste bewoners, eigenaars en gebruikers van de 

gronden aldaar. Dit is het resultaat van geen info geven, noch aan de inwoners, noch aan 

raadsleden! En dan maar trots zijn op de "Ronde van Harelbeke". 

Verbazing nog meer. De knip en de tractorsluizen zijn opgenomen in de inrichtingsnota 

"op vraag van de stad Harelbeke", deelt de afgevaardigde van de provincie mee en er is 

GUNSTIG advies verleend door het schepencollege op het 'voorontwerp' van dit plan. 

Alles zonder ook maar één woord aan dit plan in een commissie of in deze gemeenteraad 

te besteden.  

Vandaag ligt een voorstel van VOORWAARDELIJK ADVIES voor. Een hele ommezwaai, die 

te vermijden was indien men toelichting gegeven had aan burgers en raad. Ook met al 

het 'geknip' en tractorsluizen kan onze fractie niet akkoord gaan. Of is het dan toch de 

bedoeling van het college om Stasegem af te sluiten van de buren van Deerlijk, 

Zwevegem en misschien ook met een knip in de Keizersstraat van Kortrijk?  

Indien het uitvoeringsplan en de inrichtingsnota deel uitmaken van één advies, gaan wij 

dit punt niet goedkeuren. 

 

Repliek schepen David Vandekerckhove 

Beste collega, ik val werkelijk achterover van uw tussenkomst.   

Het PRUP werd besproken op de raadscommissie van 07.09.2016. U laat uitschijnen dat 

we nauwelijks een kwartier tijd besteedden aan dit onderwerp. Het klopt dat we toen een 

zware agenda hadden, maar dit agendapunt werd zeker niet op een drafje behandeld. 

We trokken ruim voldoende tijd uit voor dit agendapunt. Niemand in die raadscommissie 

heeft zich toen negatief uitgelaten. Toen werd ook duidelijk gesteld dat het college de 

infovergadering zou afwachten om een advies te formuleren. In zijn advies hield het 

college rekening met zowel de opmerkingen van de raadscommissie en van de 

infovergadering. In die zin had ik toch een meer constructieve houding verwacht.  



De vorige keer hadden we de show van de terrassen. Nu hebben we dit. Jullie kenden de 

inhoud van dit agendapunt van vóór de start van deze gemeenteraad. Het onderwerp en 

de uitleg is duidelijk. Ik denk dat wij heel transparant zijn in onze werking.  

Verder stelt u dat het de bedoeling is om Stasegem van Harelbeke af te sluiten. Dit staat 

duidelijk niet in het voorstel. In tegendeel, we hielden in ons “voorwaardelijk gunstig” 

advies duidelijk rekening met de bezwaren van de omwonenden.  

 

Repliek raadslid Rita Beyaert 

Ik heb gezegd dat Stasegem afgesneden wordt. Zie mijn tekst. Niet dat we afgesneden 

worden van Harelbeke. Tussen april 2015 en september 2016 werd er geen enkele keer 

over het dossier gesproken in 18 maanden tijd.  Hier wordt er meer over het 

inrichtingsplan gesproken dan over de rest.  Ik klaag de procedure aan. Jullie negeren de 

raadsleden.  Jullie hebben pas jullie standpunt veranderd na de infovergadering! 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Onze fractie bekijkt dit positief. Het is een goed teken dat de provincie wil blijven 

investeren in een groene long voor Harelbeke en in een ecologische verbinding doorheen 

dit verstedelijkt gebied.  Ik denk dat we op de raadscommissie ruim de tijd genomen 

hebben voor dit dossier. Opmerkingen werden meegenomen.  

Ik heb nog één suggestie. Mits een paar kleine ingrepen moet het mogelijk zijn om nog 

een betere verbinding te maken tussen De Gavers en de stadskern.  

 

Repliek schepen David Vandekerckhove 

Stijn, jouw opmerking kan geen deel uitmaken van het PRUP Gavers, maar is daarom 

niet minder terecht.   

Wat betreft de opmerkingen van collega Rita Beyaert. Het PRUP ligt volledig in lijn met 

het laatst goedgekeurde GRUP, door de voormalige CD&V-sp.a-meerderheid (ik stemde 

tegen, maar om andere redenen). In het GRUP is de uitbreiding van De Gavers voorzien 

bij stopzetting van de landbouw.  In ons voorwaardelijk advies namen wij wel degelijk 

onze verantwoordelijkheid naar de bewoners.  

 

Repliek raadslid Rita Beyaert 

Het gebied moest open blijven. Er is nergens sprake van onteigeningen. Een paard die in 

de weide staat, is op open gebied. 

 

Repliek schepen David Vandekerckhove 

Ons voorwaardelijk advies gaat precies in tegen het instrument van onteigeningen. 

Waarom stemmen jullie niet mee?  

 

 

9 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling ‘Lange Meers’ (thans 

gekend als Nobel-, Hermelijn-, Reinaert- en Cantecleerstraat) door NV 

Vlasimmo aan de stad Harelbeke.  Goedkeuren ontwerpakte. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele  

Ik ben tegen. Als we het bestaande groen nog niet kunnen onderhouden, dan moeten we 

geen nieuw groen overnemen.  

 

11 Omvormen Broekplein.  Goedkeuren bestek, raming (35.301 euro + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid raadslid Francis Pattyn  

Ik vind de prijs hoog. Dit lijkt mij een dure renovatie. Hopelijk wordt deze duurzaam 

uitgevoerd?  

 

  



Antwoord schepen Inge Bossuyt 

De kostprijs verhoogde in vergelijking met het initieel voorstel als gevolg van de 

bewonersvergadering. De bewoners vroegen om ook de paden in silexdallen te 

vernieuwen. Dit was een terechte opmerking. De silexdallen worden vervangen door  

grasdallen in kunststof. Gelukkig kregen we voor de aanleg ook ondersteuning van de 

provincie. Zij staan in voor een gedeelte van het plantgoed.  

 

 

12 Raamcontract landmeter.  Goedkeuren bestek, raming (24.793,38 euro + 

21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

Graag wat meer uitleg bij de opdracht. 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Het is een opdracht voor 3 jaar, maar jaarlijks opzegbaar. 

 

13 Infrastructuurwerken bouwproject 'Vierkeerstraat' (CV Mijn Huis).  

Goedkeuren tracé der wegenis. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Wat is de status van het grotere woonproject “Vierkeerstraat” ? Zit dit in de diepvries? 

 

Antwoord schepen Dominique Windels 

Het project stond “on hold” omdat er nog gronden moesten aangekocht worden om dit te 

kunnen realiseren. Eerst werd gesteld om met dit kleiner voorstel te wachten tot aan de 

ontwikkeling van het groter geheel, maar daar werd onlangs van afgestapt.  

 

 

14 Leveren en plaatsen van omheining en amfitheater school Centrum.  

Goedkeuren bestek, raming (12.000 euro + 6 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid rita Beyaert 

Is de installatie van een insectenhotel op school geen risico? 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Dergelijke constructies zijn niet gevaarlijk en worden gepromoot in het kader van Milieu 

op School (MOS). 

 

15 Infrax West. Buitengewone algemene vergadering van 24.10.2016.  

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele 

Ik hoor dat de premies voor isolatie in 2017 zouden wijzigen.  Klopt dit? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Ik verwijs naar de website van Infrax.  Daar kunt u steeds de meest actuele info vinden. 

 

  



16 TMVW (FARYS).  Overgang van de  A-divisie van intercommunale TMVW 

(FARYS) naar een dienstverlenende vereniging TMVS.  Deelname aan het 

overlegorgaan en aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in dit overlegorgaan. 

 

Tussenkomst raadslid Donald Langedock  

Met betrekking tot de voorgestelde beslissing: 2.1. De gemeenteraad overweegt de 

deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de organisatie 

en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, 

projectorganisatie, aankoop en facilitymanagement… 

Vragen:  

1. Wat houdt dit concreet in of in welke richting gaan die opdrachten uit? 

2. Kunnen deze opdrachten een invloed hebben op onze samenwerking met andere 

intercommunales bvb. Leiedal, Infrax ? 

 

Antwoord secretaris Carlo Daelman 

Dit zal geen concurrentie zijn. Dit wil concreet zeggen dat TMVW zich profileert als 

aankoopcentrale, maar zich ook profileert om 100 % het beheer van een gebouw op zich 

te nemen.  

Concreet voorbeeld: stel we bouwen een sporthal, dan kan TMVW die voor ons bouwen, 

maar ook exploiteren, personeel incluis, tegen een kostenvergoeding.  

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

1. De opdrachten zijn zeer uiteenlopend: gaande van wegenisherstel, naar aankoop 

elektrische toestellen tot strooizouten. Poets gebouwen, aankoop voertuigen. 

2. Op zich beïnvloedt dit niet de samenwerking met andere partners. Wij zoeken wel naar 

de beste condities: dit wil zeggen dat we bestellen bij diegene die het beste offreert. 

Intercommunales gaan allemaal een beetje die weg op van aanbieden van 

groepsaankopen.  

 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 7:  

Stemde tegen: raadslid Rik Vandenabeele. 

 

Punt 8: 

Stemden tegen:de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier 

Vanryckghem, Sofie Decavele, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert en Hilde De Bruyne. 

 

Punt 9:  

Stemde tegen: raadslid Rik Vandenabeele. 

 

Punt 11:  

Stemde tegen: raadslid Rik Vandenabeele. 

 

Alle 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 12 september 2016 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.59 uur. 

 

 

 

Frank Detremmerie Willy Vandemeulebroucke 

Wnd. Secretaris Voorzitter 

 


