DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Wonen

1

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort.’ op de dagorde te
plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.
Patrimonium

2

Verkoop groenzone aan de aanpalers van de Labrusstraat 10. Goedkeuren
ontwerpakte.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Verkoop
groenzone aan de aanpalers van de Labrusstraat 10. Goedkeuren ontwerpakte.’ op de
dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

3

Beheersafspraken inzake de nieuwe Hoge Brug nabij de (Over-)Leiestraat
tussen de stad en NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) met kennisname
door het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Goedkeuren
beheerscontract.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Beheersafspraken inzake de nieuwe Hoge Brug nabij de Leiestraat en de Overleiestraat
tussen de stad en NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) met kennisname door het
Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Goedkeuren beheerscontract.’ op de dagorde te
plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

4

Aankoopbelofte voor 266 m² stadsgrond nabij en door de aanpalers van de
Berkenlaan 19. Akkoord met verkoopsvoorwaarden en bereidheid tot
lichten van de belofte jegens de aanpalende eigenaars.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Aankoopbelofte voor 266 m² stadsgrond nabij en door de aanpalers van de Berkenlaan
19. Akkoord met verkoopsvoorwaarden en bereidheid tot lichten van de belofte jegens de
aanpalende eigenaars.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november
2016.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

5

Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019. Goedkeuren
bestek, raming (38.012 euro + 21 % btw) en gunningswijze.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Leveren
en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019. Goedkeuren bestek, raming (38.012 euro

+ 21 % btw) en gunningswijze.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
november 2016.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

6

Uniforme algemene politieverordening. Zesde wijziging.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Uniforme
algemene politieverordening. Zesde wijziging’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van november 2016.

7

GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Protocolakkoord met het
parket. Bekrachtiging addendum.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘GAS
(Gemeentelijke administratieve Sancties). Protocolakkoord met het parket.
Bekrachtiging addendum.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
november 2016.

8

Hulpverleningszone Fluvia. Dotatie 2017.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Hulpverleningszone Fluvia. Dotatie 2017.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van november 2016.

9

Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de
gemeenteraad. Kennisname.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad.
Kennisname.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

10

Toekennen van de titel van ere-schepen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 09.09.2013 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk reglement vastgesteld op het
toekennen van de titel van ere-schepen.
Gewezen schepen Filip Kets, wonende Keizersstraat 10 te 8530 Harelbeke, die volgens
voornoemd reglement in aanmerking komt om de eretitel van zijn ambt te dragen,
diende per 18.10.2016 een aanvraag in om de eretitel van schepen van de stad
Harelbeke te mogen voeren.
Betrokkene was schepen voor de volgende periodes:
-

van 02.01.2007 tot en met 31.12.2012
van 01.01.2013 tot en met 30.12.2015

Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd gunstig advies te verlenen
in functie van het voorleggen van onderhavig dossier aan de gemeenteraad in zitting van
november 2016.
Er zijn geen redenen om geen gunstig advies te geven.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de
artikelen 57 § 1 en artikel 69;

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

de gemeenteraadsbeslissing van 09.09.2013

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van de aanvraag van gewezen schepen Filip Kets om de eretitel van
schepen van de stad Harelbeke te mogen voeren en verleent daartoe gunstig advies.
Artikel 2:
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Toekennen van de
titel van ere-schepen.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november
2016.

11

IMOG. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone
algemene vergadering van 20 december 2016. Goedkeuren
statutenwijziging met kapitaalsverhoging.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘IMOG.
Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 20
december 2016. Goedkeuren statutenwijziging met kapitaalsverhoging.’ op de dagorde
te plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

12

Leiedal. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone
algemene vergadering van 15 december 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Leiedal.
Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 15
december 2016.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

13

Psilon. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone
algemene vergadering van 13 december 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Psilon.
Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 13
december 2016.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

14

Omslag brandweerkosten. Definitieve berekeningen 2013 en 2014. Advies.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Omslag
brandweerkosten. Definitieve berekeningen 2013 en 2014. Advies.’ op de dagorde te
plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.
Secretarie

15

Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.
Goedkeuren eerste bijakte.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia. Goedkeuren eerste
bijakte.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van november 2016.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

16

Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van
het stadsbudget op zicht van het budget 2017 van de politiezone.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van het stadsbudget
op zicht van het budget 2017 van de politiezone.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van november 2016.
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Cultuur

17

Toelagen socio-culturele verenigingen 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Toelagen
socio-culturele verenigingen 2016.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
november 2016.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

18

Afsluiten dagorde gemeenteraad van 21 november 2016 en verzoek aan de
voorzitter van de gemeenteraad om deze samen te roepen.

Het college,

Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 21 november 2016 om 19.30 uur in de feestzaal van het cc het SPOOR, en
volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
1

Beheersafspraken inzake de nieuwe Hoge Brug nabij de (Over-)Leiestraat tussen de
stad en NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) met kennisname door het Agentschap
Wegen & Verkeer (AWV). Goedkeuren beheerscontract.

2

Aankoopbelofte voor 266 m² stadsgrond nabij en door de aanpalers van de
Berkenlaan 19. Akkoord met verkoopsvoorwaarden en bereidheid tot lichten van de
belofte jegens de aanpalende eigenaars.

3

Verkoop groenzone aan de aanpalers van de Labrusstraat 10. Goedkeuren
ontwerpakte.

DEPARTEMENT FACILITY
4

Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019. Goedkeuren bestek, raming
(38.012 euro + 21 % btw) en gunningswijze.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
5

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
6

IMOG. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene
vergadering van 20 december 2016. Goedkeuren statutenwijziging met
kapitaalsverhoging.

7

Leiedal. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene
vergadering van 15 december 2016.

8

Psilon. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene
vergadering van 13 december 2016.

9

Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad.
Kennisname.

10

Toekennen van de titel van ere-schepen.

11

Omslag brandweerkosten. Definitieve berekeningen 2013 en 2014. Advies.

12

Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia. Goedkeuren
eerste bijakte.

13

Hulpverleningszone Fluvia. Dotatie 2017.

14

Uniforme algemene politieverordening. Zesde wijziging.

15

GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Protocolakkoord met het parket.
Bekrachtiging addendum.

DEPARTEMENT FINANCIËN

16

Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van het
stadsbudget op zicht van het budget 2017 van de politiezone.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
17

Toelagen socio-culturele verenigingen 2016.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
18

Vragenkwartiertje.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

19

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor mededeling openbaar
onderzoek.
N.V. AQUAFIN, Dijkstraat 8 - 2630 AARTSELAAR: het aanleggen van een
gravitaire collector - overstortleiding - overstorten - vooroeverbekken werken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie - werken op privé en
uitvoering van wegeniswerken in de Tweede-Aardstraat.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door N.V. AQUAFIN – Dijkstraat 8 – 2630 AARTSELAAR
met betrekking tot percelen gelegen te 8531 BAVIKHOVE – Tweede-Aardstraat,
kadastraal bekend als 4de afd. - sectie A - nrs. 317F 2 - 318B 8 - 319R 2 - 324 02 - 330
03 - 330 04 - 330A - 330B - 395 02 - 395B 2 - 395G 2 - 395N 2 strekkende tot het
aanleggen van een gravitaire collector – overstortleiding – overstorten –
vooroeverbekken – werken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie – werken op privé
en uitvoering van wegeniswerken.
De aanvraag betreft:
1° het aanleggen van een gravitaire collector en overstort + overstortleidingen.
2° Aanleggen van een vooroeverbekken en werken aan een onbevaarbare waterloop
cat.2.
3° Exploiteren van een werkzone.
4° Uitvoeren van wegeniswerken.
De werken gebeuren hoofdzakelijk in akkerland, weiland en gedeeltelijk in de rijweg
tussen de Tweede Aardstraat en de Vlietestraat.
De twee vooroeverbekkens worden voorzien grenzend aan de bestaande waterloop
Plaatsebeek. De bekkens worden in een weiland aangelegd.
Voor het maken van de verbinding DWA tussen de Tweede Aardstraat en de Vlietestraat
wordt de leiding aangelegd door een stuk privaat weiland.
Een overstort wordt voorzien t.h.v. de Tweede Aardstraat op een perceel ingevuld als
weide.

De werken hebben als doelstelling de aansluiting van de gemengde riolering in de
Tweede Aardstraat op de reeds aangelegde collector in de Vlietestraat.
De bouwplaats is gelegen in het RUP “Bavikhove Dorp-Noord” deels in een zone voor
wonen met beperkte nevenfuncties en deels in een zone voor behoud van de beekvallei.
De algemene voorschriften stellen dat binnen alle bestemmingszones bovengrondse en
ondergrondse constructies en inrichtingen van openbaar nut zijn toegelaten, voor zover
ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het
normale gebruik van de betrokken zone.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP. De collector wordt voorzien op de
plaats waarop in het RUP indicatief de openbare wegenis wordt aangeduid.
De geplande vooroverbekkens worden voorzien om de waterkwaliteit in de beekvallei te
behouden. Deze voorzien in de zuivering van het overstortwater alvorens deze in de beek
terecht komt.
Agentschap RO Vlaanderen verzoekt de gemeente een openbaar onderzoek te
organiseren (OO 28.10.2016 - 26.11.2016). Omdat het om een lijninfrastructuur gaat
moet er enkel een aanplakking gebeuren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de bouwaanvragen, gewijzigd bij later koninklijk besluit en
besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 28.10.2016 tot en met
26.11.2016.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

20

Aanpassing aan het waterdistributienet in de Evangeliestraat. Goedkeuren
plan, raming (121.741,20 euro) en toelating tot de uitvoering van de
werken.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Watergroep wenst hun distributienet in de Evangeliestraat te renoveren. De kostprijs
voor deze werken wordt door De Watergroep geraamd op 121.741,20 euro. De kosten
van de werken vallen volledig ten laste van De Watergroep.
Bedoelde werken is een daad van beheer en valt onder de bevoegdheid van het college
te meer daar er geen financiële transactie (noch factuur noch betaling via de financieel
beheerder) plaats vindt.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
-Het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2007 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
-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.
-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 bereikt).
-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, § 4.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan het plan en de raming (121.741,20 euro) voor de
opdracht “Aanpassing aan het waterdistributienet in de Evangeliestraat.” opgesteld door
De Watergroep die de toestemming krijgt bedoelde werken uit te voeren.
Artikel 2:
De kosten van de werken vallen voor 100% ten laste van De Watergroep.

21

Collector N43/Harlemboislaan - Minder hinder maatregelen werken
Aquafin Spoorwegstraat.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Naar aanleiding van de bespreking van 14 september 2016 werd door studiebureau
AnteaGroup de verkeersregeling i.v.m. de uitvoering van de werken (in het bijzonder in
de N43) verder bestudeerd.

Op vraag van de stad wordt de hinder en onderbreking voor het doorgaand verkeer op de
N43 tot een minimum beperkt. Er dient steeds één richting open te blijven.
In het bestek moet worden opgenomen dat er in 2 ploegen en de zaterdag moet worden
gewerkt.
Er wordt met een onderdoor persing gewerkt in plaats van met open sleuf.
Deze zaken werden verwerkt in de bestekteksten hier onderstaand.
De hinder voor de N43 wordt maximaal vastgelegd op 35 werkdagen overeenstemmend
met 45 kalenderdagen.
Er dient ook steeds verkeer in één richting mogelijk te zijn. Het verkeer van uit
Harelbeke kan door naar Kortrijk. Het verkeer van Kortrijk zal via de HippodroomstraatHerdersstraat worden omgeleid.
Voor de bewoners wordt er voorzien in tijdelijke parkeerplaatsen in de Spoorwegstraat,
dit om de hinder in de Zandbergstraat te beperken.
Onderstaand mail ontvangen van Aquafin (studiebureau Antea) op 25 oktober 2016 :
Naar aanleiding van onze bespreking van 14-09-2016 werd door ons de verkeersregeling
i.v.m. de uitvoering van de werken (in het bijzonder in de N43) verder bestudeerd.
Ter verduidelijking vind je hierbij een uittreksel uit het grondplan van deze zone.
Ter verduidelijking hierbij een uittreksel uit het grondplan van deze zone.

a. Inschatting tijdsduur van de werken in de gewestweg
- Opbraak bestaande verharding kant As-adventure
- Bouwen ontvangstput tpv K1 dmv damplankenbeschoeiing
- Ontvangstprocedure persing vanuit K2
- Bouwen en aansluiten inspectieput K1 en K1’’
- Verwijderen damplankenput / aanvulling bouwput
- Opbraak bestaande RWA-leiding / bouw R25 / verbinding met
koker
- Heraanleg rijweg (grondwerk, fundering, asfalt, belijning)
- Opbraak rijweg kant Leie
- Aanleggen leidingen in open sleuf tot buiten de rijweg
- Heraanleg rijweg (grondwerk, fundering, asfalt, belijning)
Totaal

2
8
2
2
5

d
d
d
d
d

3
4
2
3
4

d
d
d
d
d

35 wd

Hierbij wordt vanuit gegaan dat er gewerkt wordt in een 6-dagenweek (dus ook op
zaterdag) en 16 u/dag (2 ploegen). Ivm aanvoer van materialen, verhardingstijden,
noodzakelijke bemaling enz. lijkt het beter om deze termijn niet verder in te korten.

Om ook enige reserve op te bouwen tav onvoorziene omstandigheden ed
(ondergrondse werken), wordt voorgesteld de uitvoeringstermijn vast te stellen op 45
kalenderdagen (35 wd + 6 zondagen + reserve).
b. Bij de opmaak van het bijzonder bestek werd vertrokken van het standaardbestek 250
en de aanvullingen van Aquafin.
Heel specifiek voor de werken in Harelbeke werden volgende zaken toegevoegd aan
het bijzonder bestek :
ARTIKEL. 45.§2 STRAFFEN
Langs de N43 zijn tal van handelszaken gelegen. Het beperken van de uitvoeringstermijn
van de verkeershinderende werken in de N43 tot het strikte minimum is noodzakelijk. In
huidig project wordt een bindende maximale termijn voorzien voor het uitvoeren van
verkeershinderende werken in de N43 van 45 kalenderdagen.
Onder verkeershinderend wordt verstaan dat het verkeer niet over minimaal 1 rijvak in
de beide rijrichtingen kan beschikken.
Bij overschrijding van deze bindende deeltermijn zal een boete toegepast worden van
1000 euro per kalenderdag.
ARTIKEL. 76. UITVOERING DER WERKEN
1. Bevel van aanvang, fasering, termijn
Voor de opdracht wordt één bevel van aanvang gegeven.

Voor het uitvoeren van verkeershinderende werken in de
N43 wordt een dwingende deeltermijn van 45
kalenderdagen vastgesteld.
De uitvoeringstermijn voor deze deelfase is strikt na te
leven vanwege het belang van de gewestweg N43 voor de
verkeersafwikkeling en de handelszaken in de stadskern
van Harelbeke.
Eventueel dient gewerkt te worden in meerdere ploegen
en/of tijdens het weekend. Alle meerwerk en bijkomende
kosten en administratieve consequenties (afwijkende
verlofregeling,…) die hiervan het gevolg zijn dienen vervat
te zijn in de voorziene post van de meetstaat.
Indien verkeershinderende werken in de N43 worden
uitgevoerd buiten de toegestane periode zal een bijzondere
straf per kalenderdag overschrijding van deze deeltermijn
worden toegepast (zie artikel 45§1)

ARTIKEL. 77. TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GRONDEN VAN DE BOUWHEER
E. GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN OPDRACHTEN

Dit project vormt samen met het nabije project voor de
revitalisatie van het bedrijventerrein Spoorwegstraat –
Boerderijstraat – Venetielaan één globaal project op vlak van
(afval)waterbeheersing. Ook de planning van
verkeersomleidingen, hinder voor de omgeving, werken aan
nutsleidingen e.d. voor deze beide deelprojecten kunnen elkaar
wederzijds beïnvloeden.

Om deze reden zal in overleg met de verschillende
opdrachtgevers en beheerders (Aquafin, Infrax, stad Harelbeke,
AWV, politie, nutsbedrijven,…) een globale planning bepaald
worden voor de beide projecten.
Dit kan betekenen dat de volgorde van de voorziene fasering
gewijzigd wordt of dat de werken voor kortere of langere termijn
geschorst worden. Al deze maatregelen kunnen NIET ingeroepen
worden om bijkomende vergoedingen of andere claims te eisen.
Indien een schorsing van de werken langer duurt dan 15
kalenderdagen, dan wordt wel een post voorzien in de meetstaat
voor de heropstart van de werken op een later tijdstip. Deze
schorsing kan niet langer duren dan 8 kalendermaanden.

HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN
13. ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS
13.3 FASERING
De aannemer dient bij de opmaak van zijn planning en bij de uitvoering van de
werken rekening te houden met volgende fasering van de werken:
Fase 1:
Aanleg collectoren en bijhorende werken tussen K0 en Zandbergstraat (kruispunt
Zandbergstraat inbegrepen)
Fase 2:
Aanleg collectoren en bijhorende
Zandbergstraat en Harlemboislaan.

werken

in

de

Spoorwegstraat

Dit project vormt samen met het nabije project voor de revitalisatie van
het bedrijventerrein Spoorwegstraat – Boerderijstraat – Venetielaan
één globaal project op vlak van (afval)waterbeheersing. Ook de
planning van verkeersomleidingen, hinder voor de omgeving, werken
aan nutsleidingen e.d. voor deze beide deelprojecten kunnen elkaar
wederzijds beïnvloeden.
Om deze reden zal in overleg met de verschillende opdrachtgevers en
beheerders (Aquafin, Infrax, stad Harelbeke, AWV, politie,
nutsbedrijven,…) een globale planning bepaald worden voor de beide
projecten.
Dit kan betekenen dat de volgorde van de voorziene fasering gewijzigd
wordt of dat de werken voor kortere of langere termijn geschorst
worden. Al deze maatregelen kunnen NIET ingeroepen worden om
bijkomende vergoedingen of andere claims te eisen.
Indien een schorsing van de werken langer duurt dan 15
kalenderdagen, dan wordt wel een post voorzien in de meetstaat voor
de heropstart van de werken op een later tijdstip. Deze schorsing kan
niet langer duren dan 8 kalendermaanden.

13.4 VERKEERSAFWIKKELING TIJDENS DE WERKEN

tussen

13.3.1. Verkeersomlegging
Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van toepassing:
Werken in de gewestweg N43 :
o het doorgaand verkeer dient steeds in de richting van Kortrijk over minimum 1
rijstrook door te kunnen
o de vlotte bereikbaarheid van het tankstation op de hoek met de R8 is te
garanderen d.m.v. een duidelijke toegang en de nodige aankondigingsborden
o verkeer op de N43 richting Harelbeke wordt omgeleid via Hippodroomstraat en
Herderstraat
o Het beperken van de uitvoeringstermijn van de verkeershinderende werken in de
N43 tot het strikte minimum is noodzakelijk (maximum termijn 30
kalenderdagen). Bij overschrijding van deze bindende deeltermijn zal een boete
toegepast worden (zie art 42§2)
o Bij het uitvoeren van de werken in open sleuf dient het werfverkeer de
verkeersregeling te volgen (aanvoer vanaf Harelbeke, afvoer richting Kortrijk)
o Het terzelfdertijd uitvoeren van verkeershinderende werken in de N43 en in de
Hippodroomstraat is niet toegestaan.
Werken in de Hippodroomstraat :
o het doorgaand verkeer dient steeds in minimum 1 richtingen (stadinwaarts)
door te kunnen
o Het terzelfdertijd uitvoeren van verkeershinderende werken in de N43 en in de
Hippodroomstraat is niet toegestaan.
Werken Zandbergstraat en Spoorwegstraat
Het doorgaand verkeer mag voor de duur van de effectieve werken
onderbroken worden
o Tijdelijke wegomleiding te voorzien via Harlemboislaan – Venetielaan –
Zandbergstraat – Sabbestraat en Hippodroomstraat

o

Het (gedeeltelijk) onderbreken van de N43, Hippodroomstraat en Zandbergstraat kan
slechts voor maximum één kruispunt terzelfdertijd.
Het is niet toegestaan om werftransporten te laten verlopen via de
Zandbergstraat.
Het wegsignalisatieplan met de aanduiding van de wegomlegging en de te voorziene
wegsignalisatie voor elke fase zijn een last voor de aanneming. Het
wegsignalisatieplan per fase dient de goedkeuring van de politie te bezitten.
Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de aannemer. Hij
plaatst zo nodig tijdelijke voetgangersbruggen en/of verkeersbruggen om de toegang
tot de gebouwen of bedrijvenpanden te verzekeren.
Het leveren, plaatsen en verwijderen van de tijdelijke voetgangersbruggen is een last
van de aanneming.
Vooraleer de werken aan te vatten, dient de aannemer een plaatsbeschrijving
opgemaakt te worden van de omleidingswegen.
13.5 BORDEN (WERFPANEEL)
Op de bouwplaats worden op twee plaatsen, aangegeven op de plannen en bij
ontstentenis aangeduid door de leidend ingenieur, een bord van het type
plaatsbepalingsbord (werfpaneel) opgesteld dat is samengesteld uit 3 panelen.

Het werfpaneel dient perfect recht en verzorgd te worden opgesteld en onderhouden
gedurende de gehele duur van de werken.
Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de
aanneming.
Aanvullend dient door middel van een ‘informatiepaneel
bereikbaarheid’ op de belangrijkste toegangswegen tot de
omgeving aangeduid worden hoe de verschillende handelszaken
bereikbaar zullen zijn tijdens de werken. Dit paneel (afmetingen 2 x
3 m) dient te worden opgemaakt in overleg met de
bereikbaarheidsadviseur.
Er dient een informatiepaneel bereikbaarheid te worden geplaatst
op volgende plaatsen
Langs de N43 richting Harelbeke en richting Kortrijk
Tpv de aansluiting Hippodroomstraat – R8

13.6 INFORMATIEPLICHT VAN DE AANNEMER
Indien door de omvang of door de aard van de werken de diensten van het openbaar
vervoer, de brandweer, de politie en andere hulpdiensten het risico lopen te worden
gehinderd of een wegomlegging noodzakelijk is worden zij tien werkdagen voor de
aanvang van de werken, gelijktijdig met het stadsbestuur verwittigd van de
werkelijke begindatum van de werken evenals van de gevolgen hiervan.
Een afschrift van deze in kennisstelling wordt overgemaakt aan de leidende
ambtenaar en aan de administratie (nancy.desmet@harelbeke.be)
In ieder geval worden de bewoners van de panden palend aan de zone van de werken
in de betrokken straat minstens twee weken vóór de aanvang der werken door de
aannemer zelf schriftelijk ingelicht over de aard, de omvang en de duur van de
werken, alsook de gegevens van de contactpersoon van het bedrijf tijdens en buiten
de kantooruren.
De modelbrief van de Stad Harelbeke wordt hiervoor gebruikt.
Een afschrift van deze in kennisstelling wordt op hetzelfde tijdstip overgemaakt aan
de leidende ambtenaar en aan de administratie (nancy.desmet@harelbeke.be)
De handelaars, aannemers en bedrijven palend aan de zone van de werken in de
betrokken straat worden minstens twee weken vóór de aanvang der werken door de
aannemer zelf MONDELING EN SCHRIFTELIJK ingelicht over de aard, de omvang en
de duur van de werken, alsook de gegevens van de contactpersoon van het bedrijf
tijdens en buiten de kantooruren.
De modelbrief van de Stad Harelbeke wordt hiervoor gebruikt.
13.7 COMMUNICATIE
In het kader van dit project wordt gecommuniceerd met omwonenden, ondernemers
en andere belanghebbenden d.m.v.
infovergadering
bereikbaarheidsbrieven.
Een infovergadering met de bewoners. De stad organiseert deze infovergadering
en verstuurt de uitnodigingen. Het studiebureau geeft een toelichting van de
geplande werken, fasering en omleiding. De aannemer geeft een toelichting mbt de
planning, bereikbaarheid van de woningen, locatie werfkeet,… De deelname aan de
infovergadering vormt een aannemingslast.

Een bereikbaarheidsbrief is een bericht van de aannemer over de bereikbaarheid
van woningen. De aannemer staat in voor de opmaak, druk en verspreiding van deze
brief op basis van een format dat ter beschikking gesteld wordt door de stad
Harelbeke. De brieven worden gedrukt op briefpapier van de aannemer.
De bereikbaarheidsbrief beschrijft de uit te voeren werken, de planning, de
omleidingen en de verwachte hinder. Tevens bevat deze brief de contactgegevens
van het aanspreekpunt van de aannemer. Het voorstel van de bereikbaarheidsbrief
wordt ten laatste 10 werkdagen voor de verspreiding ter goedkeuring voorgelegd aan
de leidend ambtenaar.
De verdeling van de brief gebeurt ten laatste 5 werkdagen voor het hindermoment.
De brief wordt verspreid binnen de volledige werfzone of enkel bij de rechtstreeks
betrokkenen. De opdrachtgever bepaalt de verspreidingszone afhankelijk van de
schaal en ernst van de hinder.
De opmaak, druk en verspreiding van de bereikbaarheidsbrief is ten laste van de
aannemer.
Voor de bewoners wordt er voorzien in tijdelijke parkeerplaatsen in de Spoorwegstraat,
dit om de hinder in de Zandbergstraat te beperken.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde
maatregelen en dat deze opgenomen worden in het bijzonder bestek van toepassing op
deze werken.
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Uitbreiden distributienet door Telenet in de Venetiëlaan en Steentje.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Door Telenet worden werken uitgevoerd voor het plaatsen van een ondergrondse kabel
ter uitbreiding van het distributienet in de Spinnerijstraat te Kortrijk. Bij deze werken
wordt een aanpassing gedaan van het net in de Venetiëlaan en Steentje te Harelbeke.
Voor deze werken werd advies gevraagd aan studiebureau Grontmij die bezig is met het
dossier revitalisering industrieterrein Harelbeke Zuid.
Grontmij kan akkoord gaan met de huidig voorliggende plannen en voegt er nog enkele
zaken aan toe.
De boringen mogen met onderkant buis niet dieper dan 1m zijn in het kader van de
kruisingen met de riolering. Er dient ook rekening mee gehouden te worden dat de
boring aan de zijde Venetiëlaan niet uitgevoerd wordt waar een boom wordt aangeplant.
Dit dient tussen de bomen verwezenlijkt te worden.

De kabels in de Venetiëlaan moeten zo dicht mogelijk tegenaan de perceelsgrens
aangelegd te worden, zodat die onder het kleinschalig materiaal van het voetpad komen
te liggen i.p.v. onder de betonverharding van het fietspad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de plannen en de opmerkingen van het studiebureau en
keurt voornoemde werken goed. Er wordt Telenet op gewezen dat aan de opmerkingen
van het studiebureau voldaan dient te worden.
Patrimonium
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Verkoop groenzone Labrusstraat. Sluiten van het openbaar onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van 11 oktober 2016 besliste het college tot het openen van een openbaar
onderzoek inzake de onderhandse verkoop van een groenzone in de Labrusstraat aan de
eigenaars van de aanpalende woning Labrusstraat 10. De oppervlakte bedraagt
179,55 m².
Het openbaar onderzoek liep van 12 oktober 2016 tot en met 26 oktober 2016 én
gebeurde via aanplakking ter plaatse en aan het stadhuis. Deze verkoop werd ook op de
webpagina van de stad Harelbeke geplaatst.
Er werden geen bezwaren ingediend.
Het college kan het openbaar onderzoek, geopend op 12 oktober 2016, voor
gesloten verklaren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet artikel 57
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt akte van het feit dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens
het openbaar onderzoek van vooromschreven verkoop.
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Patrimoniumoverleg ParticipatieMaatschappijVlaanderen (PMV).
Kennisname verslag en PMV-standpunt van 20.10.2016 en geen verdere
stappen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 27.04.2016 vond er een 1ste overleg plaats tussen het stadsbestuur en dhr. PJ Petit
van de ParticipatieMaatschappijVlaanderen (PMV) op initiatief/aangeven van Niek De Roo
inzake de mogelijke PMV-interesse in een later herbestemmingsdossier voor de SintRitakerk.
Het college nam in zitting van 24.05.2016 kennis van dit verslag en wou verder
synergiën tussen de stad en PMV onderzoeken tijdens een opvolgoverleg waartoe de
PMV-experts van het werkveld-Infrastructuur (met realisaties inzake multifunctionele
sportcentra, ‘Scholen van Morgen’, …) moesten worden uitgenodigd.
Dit opvolggesprek vond plaats op 17.08.2016 in aanwezigheid van de heren Steven
Adons en Frank Van Den Eeckhaut (beide PMV) en burgemeester Alain Top en de
schepenen Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, Michaël
Vannieuwenhuyze en Patrick Claerhout.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie lichtte het stadsbestuur enkele
patrimoniumdossiers toe waarover tussenkomst &/of begeleiding &/of samenwerking van
én met PMV verder kon worden onderzocht.
Bij mail van 20.10.2016 maakt PMV de analyse van eventuele, toekomstige
samenwerkingen over. Die PMV-analyse wordt als bijlage aan het college voorgelegd.
Hieruit blijkt dat PMV geen korte/middellange synergiën met de stad mogelijk acht voor
de lopende of toekomstige infrastructuur- en patrimoniumdossiers.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de analyse van PMV inzake mogelijke synergiën met de
stad voor infrastructuur- en patrimoniumdossiers.
Artikel 2:
Het college neemt kennis van het feit dat er voorlopig geen concrete synergiën mogelijk
zijn waardoor er in dit dossier geen verdere stappen worden ondernomen.
Mobiliteit
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Verslag beperkte mobiliteitscommissie van 13 oktober 2016.

Het college,
Neemt kennis van het verslag dd. 13.10.2016 van de Beperkte Mobiliteitscommissie met
de volgende agendapunten:
I.1. Ommegangstraat: informele bespreking CBS dd. 11/10/16
I.2. N43-N36: bypassen voor fietsers
BESLUIT:
Het college sluit zich aan bij de aldaar verleende adviezen.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Leiedal wederzijdse exclusiviteiten aanstiplijst.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 15.12.2016 gaat de buitengewone algemene vergadering van Leiedal door. Op de
agenda van deze vergadering staan onder andere de wederzijdse exclusiviteiten
geprogrammeerd. De stad kan voor bepaalde werkzaamheden exclusief beroep doen op
Leiedal.
Op 19.05.2014 besliste de gemeenteraad van de stad Harelbeke op welke wederzijdse
exclusieve dienstverlening de stad zou intekenen voor de periode 2014-2020.
Deze beslissing werd bekrachtigd in de algemene vergadering van Leiedal op 27.05.2014
en bijkomend op 24.05.2016.
Thans ligt een nieuwe aanstiplijst voor. De stad krijgt de gelegenheid om eventueel op
bijkomende diensten in te schrijven.
De aanstiplijst alsook het overzicht van de toegetreden wederzijdse exclusiviteiten van de
stad werden voorgelegd aan de betrokken diensthoofden en het managementteam van
de stad.
Het managementteam van de stad adviseerde in vergadering van 26.10.2016 om niets
aan de lijst te veranderen.
In functie van de algemene vergadering van Leiedal wordt de lijst nu ook aan het college
voorgelegd.
Het dossier gaat naar de gemeenteraad van november via het dossier buitengewone
algemene vergadering Leiedal (agendering via het college van 31.10.2016).
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Het college neemt kennis van het voormelde en beslist aan de gemeenteraad voor te
stellen om niets aan de voorliggende lijst te veranderen.
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Ontslag om dringende redenen. Kennisname brief ACV Openbare Diensten
en formuleren van een antwoord.

(geschrapt)
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Brandweerkosten. Wet van 09.11.2015 houdende diverse bepalingen
Binnenlandse Zaken, art. 14. Procedure bij het Grondwettelijk Hof.
Kennisname beschikking.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.1.
De stad Ieper heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot
nietigverklaring van art. 14 van de wet van 09.11.2015 houdende diverse bepalingen
binnenlandse zaken (B.S. 30.11.2015) luidend als volgt:
“Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, wordt
aldus uitgelegd dat de wijzigingen die werden ingevoerd in de wet van 31 december
1963 betreffende de civiele bescherming door de wet van 14 januari 2013 tot wijziging
van de wet van 31 december 1963 worden toegepast vanaf hun datum van
inwerkingtreding, zijnde 17 februari 2013, op de beslissingen die de
provinciegouverneurs genomen hebben met betrekking tot de definitieve verdeling van
de in aanmerking komende kosten gemaakt door de gemeenten-groepscentra sinds 1
januari 2006.”
De stad Harelbeke is in deze zaak ingevolge beslissing van 29.03.2016 tussengekomen.
Meester Arnoud Declerck, advocaat te Harelbeke, werd in deze beslissing aangesteld
als raadsman van de stad.
1.2.
Het college nam, in het kader van de definitieve afrekening brandweerkosten voor de jaren
2006 tot 2010, op 14.10.2014 kennis van de brief van 08.10.2014, ontvangen op
09.10.2014, waarin de provinciegouverneur meedeelde dat de minister de termijn om op
te treden tegen de beslissing van de wnd. provinciegouverneur van 06.08.2014 liet
verlopen en zodoende een afname van het bedrag van 237.098,25 euro werd
aangekondigd voor vrijdag 14.11.2014.
Deze afname is inmiddels gebeurd.
Het college besliste daarop tot het instellen van een annulatieberoep bij de Raad van State
tegen de voormelde beslissing van de waarnemend provinciegouverneur van 06.08.2014
en tegen de impliciete beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot niet afkeuring
van deze eerste beslissing. Mr. Arnoud Declerck werd aangesteld als raadsman van de
stad.

De steden en gemeenten Menen, Kuurne, Zwevegem en Anzegem namen een identieke
beslissing.
Het verzoekschrift, gedateerd op 12.11.2014, werd inmiddels neergelegd.
De zaak is hangend voor de Raad van State.
1.3.
Op 16.09.2014 had het college in dit dossier ook al als volgt beslist:
“In geval van afname van enig bedrag van een rekening van de stad in het kader van de
definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en
met 2010, een vordering tot effectieve terugbetaling van de - ten onrechte - afgenomen
bedragen in te stellen, zowel in de procedure van de voorlopige maatregel alvorens recht
te doen bij toepassing van art. 19 lid 2 Ger. W. als in de procedure ten gronde, en dit zowel
in hoofdsom als in rente.”
Deze procedure is, wat de grond van de zaak betreft gepleit en in beraad voor de rechtbank
van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De maatregel alvorens recht te
doen was al eerder afgewezen.
1.4.
In de procedure voor het Grondwettelijk Hof heeft dit Hof op 19.10.2016 een beschikking
gewezen waaruit blijkt dat partijen hun argumenten hebben kunnen aanbrengen, er niet
mondeling wordt gepleit tenzij een van de partijen dit binnen een termijn van zeven dagen
vraagt en dat, behoudens dergelijk verzoek, de debatten worden gesloten en de zaak in
beraad wordt genomen op 16.11.2016.
Voor het Grondwettelijk Hof wordt in de regel niet mondeling gepleit.
verloopt schriftelijk.

De procedure

Indien de zaak op 16.11.2016 in beraad wordt genomen, dan mag een arrest worden
verwacht rond de jaarwisseling.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de
artikelen 57 par. 3, 9° en 193 par. 1 eerste lid;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Het college neemt kennis van voormelde beschikking van het Grondwettelijk Hof.
Personeel
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Ontslag om medische redenen.

(geschrapt)
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Aanstelling tijdelijk onderhoudsmedewerker (E1-E3) binnen het
departement Facility.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.01.2016 (geschrapt) aangesteld
als tijdelijk onderhoudsmedewerker (E1-E3) binnen de afdeling groendienst, met ingang
van 14.01.2016 en dit voor de duur van het ziekteverlof van (geschrapt).
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.10.2016 de
arbeidsovereenkomst van (geschrapt) beëindigd en dit om medische redenen. Dit
betekent dat de arbeidsovereenkomst van (geschrapt) ook wordt beëindigd op 31
oktober 2016.
Binnen de groendienst wordt men geconfronteerd met de afwezigheden wegens ziekte
van (geschrapt). Deze afwezigheden zullen vermoedelijk nog enige tijd duren.
Vanuit het departement facility is men vragende partij om deze afwezigheden tijdelijk op
te vangen zodat de werkopdrachten kwalitatief kunnen worden uitgevoerd en ook om de
achterstand in het werk zoveel mogelijk te beperken.
Er wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgesteld om (geschrapt)
hiervoor aan te stellen.
(geschrapt) heeft reeds meerdere interims volbracht binnen de groendienst, dit tot ieders
tevredenheid.
Betrokkene is bereid om deze opdracht van bepaalde duur te vervullen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°;
- Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 33.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) aan als tijdelijk onderhoudsmedewerker (E1-E3), met ingang van
01.11.2016 en dit voor een periode van bepaalde duur.
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld.
Artikel 3:
Deze aanstelling neemt van rechtswege en dit zonder opzeggingstermijn een einde
wanneer de afwezigheid wegens ziekte van (geschrapt) een einde neemt.
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Vacant verklaring van de functie van administratief medewerker (C1-C3)
voor het departement Management en Personeel.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2010 werd het besluit genomen met
betrekking tot:
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijzing van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel.
(geschrapt) gaat met ingang van 01.01.2017 met pensioen. Tijdens het college van
13.09.2016 werd (geschrapt) aangesteld als administratief medewerker (C1-C3) en dit
met ingang van 17.10.2016.
Op 25.10.216 keurde het college de aanvraag tot ontslag van (geschrapt) goed.
Bijgevolg moet deze functie terug ingevuld worden.
Rekening houdend met de vooropgestelde aanwervingsprincipes wordt prioritair de
interne markt bevraagd.
Indien dit niet leidt tot geschikte kandidaten wordt de lopende werfreserve van de graad
‘administratief medewerker’ geconsulteerd.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt 1 VTE functie van administratief medewerker vacant verklaard.
Artikel 2:
De in artikel 1 vacant verklaarde functie zal als volgt worden ingevuld:
• In 1e fase de interne markt raadplegen door de functie intern te publiceren;
• Indien er geen geschikte interne kandidaten zijn wordt de functie ingevuld vanuit de
bestaande werfreserve van administratief medewerker (C1-C3), vastgesteld in het
college van burgemeester en schepenen op 14.06.2016.
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Projectvoorstel oproep Innovatieve HRM projecten.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Vanuit Diversity werd voor het eerst een oproep gelanceerd voor het uitwerken van een
innovatief HRM project.
Het moet gaan om projecten die de medewerkers als uitgangspunt hebben en die:
• nog niet of in zeer beperkte mate bij lokale besturen geïmplementeerd zijn;
• een voorbeeldfunctie kunnen hebben;
• voldoende draagvlak hebben en realistisch zijn.

De projectsubsidies kunnen worden aangewend voor het inhuren van externe
deskundigheid en bedragen maximaal 15.000 euro (met een maximaal uurtarief van 125
euro). 25% van de projectkosten moeten door het lokaal bestuur zelf worden gedragen
(5.000 euro).
Projecten moeten voor 06.11.2016 bij Diversity worden ingediend.
In december worden de 10 geselecteerde projectvoorstellen bekend gemaakt.
Rekening houdend met lopende trajecten en de actuele context van de organisatie wordt
voorgesteld om een project in te dienen waarbij aan een integriteitsbeleid wordt gewerkt.
Hierbij zal - naast de regels en structuren - een belangrijke focus worden gelegd op de
medewerkers en de rol van de leidinggevenden hierin.
Een geïntegreerd integriteitsbeleid draagt immers bij tot het wederzijds vertrouwen
(eveneens een organisatiewaarde) maar evenzeer tot het vertrouwen van de burgers in
de legitimiteit en correctheid van de stad als overheidsorganisatie.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college stemt in om een projectvoorstel rond een integriteitsbeleid verder uit te
werken en in te dienen.
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Cultuur
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Huur turnzaal Kunstwerkplaats De Zandberg.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er ontstond opnieuw een discussie rond het al dan niet betalen van huur voor het gebruik
van de turnzaal van Kunstwerkplaats De Zandberg naar aanleiding van Zandberg Kermis,
de kerstmarkt georganiseerd door De Zandberg en een concert in het kader van de
Muziekbiënnale.
Op 8 maart 2016 besliste het college om de kosten voor het energieverbruik op zich te
nemen. Het buurthuis mag gratis gebruikt worden, maar er kwam geen uitsluitsel rond
het gebruik van de voormalige turnzaal.
Vzw Ubuntu vraagt een vergoeding van 800 euro voor de huur van deze zaal: 1 x voor
het gebruik tijdens de biënnale, en 2 dagen voor Zandberg Kermis (28.09.2014 en
27.09.2015) en de kerstmarkt (12.12.2015). Het gebruik van het buurthuis wordt niet
aangerekend, enkel de energiekosten. Vzw Ubuntu baseert zich hiervoor op de
subsidieovereenkomst van 05.05.2016 en de daaropvolgende wijzigingsakte. In deze
gewijzigde akte is niet langer sprake van gratis gebruik van de turnzaal, maar enkel van
het buurthuis.

Op basis van deze documenten is de juridische dienst van oordeel dat de turnzaal enkel
voor verkiezingsdoeleinden nog gratis te gebruiken is. Bovendien wordt dit billijk geacht
aangezien de subsidieovereenkomst niet sloeg op de turnzaal, maar op het buurthuis.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

Collegebesluit van 8 maart 2016: Buurthuis De Zandberg: gratis gebruik door
Feestcomité De Zandberg.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college beslist dat de kosten voor de huur van de turnzaal voor Zandberg Kermis en
een concert naar aanleiding van de Muziekbiënnale door de stad dienen betaald te
worden.
Jeugd
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Spontane adviezen ingediend door de Stedelijke Jeugdraad.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De stedelijke Jeugdraad dienden drie spontane adviezen in, respectievelijk op
14.09.2016, 24.09.2016 en 05.10.2016. Deze worden thans aan het college voorgelegd,
zodat er een antwoord op de adviezen geformuleerd kan worden aan de Jeugdraad.
Het advies van 14.09.2016 gaat omtrent evenementen en feestmaterialen.
Er werden een aantal opmerkingen en suggesties geformuleerd tijdens de bijeenkomst
van de Jeugdraad, die de Jeugdraad graag aan het college meegeeft:
•
•

•

Er werd opgemerkt dat de leuning van het podium dat via de feestmaterialen
uitgeleend wordt, defect is.
Er wordt vanuit de Jeugdraad gesuggereerd om in het aanbod van de
feestmaterialen volgende zaken extra op te nemen: noodverlichting,
verlengkabels en herassen inclusief herasblokken.
Tijdens evenementen wordt opgemerkt dat er vaak tijdelijke verkeersborden
geplaatst worden, maar dat deze borden niet vastgemaakt worden. De Jeugdraad
suggereert om deze in de toekomst vast te maken, om schade en vandalisme (bv.
borden omverwerpen tegen geparkeerde auto’s…) te vermijden.

Het advies van 24.09.2016 gaat omtrent de organisatie van Harelbeke Kermis.
Tijdens de Algemene Vergadering van 24.09.2016 werd er wat bezorgdheid geuit
omtrent de locatie van Harelbeke kermis volgend jaar en de plaats die de
jeugdbewegingen zullen hebben om hun stand op te bouwen. Vanuit de Jeugdraad wordt
het als belangrijk gezien dat de verenigingen voldoende lang op voorhand weten waar ze
zullen kunnen staan, zodat ze de nodige voorbereidingen kunnen treffen. De Jeugdraad

geeft dan ook het advies om vóór de zomervakantie 2017 een vergadering te
organiseren met alle jeugdverenigingen die een stand uitbaten om de concrete plaatsing
te bekijken en alle nodige afspraken te maken.
Het advies van 05.10.2016 gaat omtrent de publiciteitsborden.
Op vandaag moeten organisatoren borden afhalen bij de facilitaire dienst. Deze worden
door de facilitaire dienst in het wit geschilderd, waarna de organisatoren deze kunnen
beschilderen.
De Jeugdraad merkt op dat het voor de organisatoren goed zou zijn mochten er naast de
bestaande borden ook andere materialen kunnen opgehangen worden (spandoeken,
kanaalplaat, forex…) gezien deze zaken bedrukken zeer goedkoop is. De Jeugdraad stelt
voor om deze andere materialen wel binnen dezelfde afmetingen als de bestaande
borden te beperken.
Deze adviezen worden voorgelegd aan het college met de vraag hierrond een standpunt
in te nemen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de ontvangen spontane adviezen van de stedelijke
Jeugdraad.
Artikel 2:
Het college geeft opdracht aan de secretaris om een overleg dienaangaande te
organiseren met de jeugddienst en het departement facility.
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Aanpassing gebruikersreglement Jeugdcentrum TSAS.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het ‘gebruikersreglement Jeugdcentrum TSAS’ staat een onderdeel opgenomen
omtrent het sluitingsuur. (artikel 8.2) Dit reglement is opgenomen in het gemeentelijk
gebruiks-, tarief- en retributiereglement, hervastgesteld door de gemeenteraad op
23.05.2016.
8.2. Sluitingsuur.
*
Algemeen sluitingsuur
Rekening houdend met het algemeen politiereglement van de stad Harelbeke, moet
Jeugdcentrum TSAS de deuren sluiten:
- om 3u: op vrijdag- en zaterdagavond en op avonden die een wettelijke feestdag
voorafgaan
- om 1u: op alle andere avonden (incl. zondagavond)
*
Afwijking op het sluitingsuur.
° Mits toestemming van de burgemeester kan afgeweken worden van dit principe en kan
het sluitingsuur uitgesteld worden tot 5u. Hiertoe dienen volgende stappen gezet te
worden :

- toestemming vragen op de jeugddienst (min. 2 weken op voorhand) aan de hand van
het aanvraagformulier nachtvergunning.
- op basis van het document van de jeugddienst goedkeuring vragen van de politie
- betaling van vergunning op het departement financiën
° Indien de organisator bij aanvang van de fuif niet de nodige bewijsstukken kan
voorleggen, kan er geen afwijking op het sluitingsuur toegestaan worden.
*
Werkwijze
Op het sluitingsuur legt de organisator de lichten in de zaal aan, geeft hij opdracht om de
muziek stil te zetten en wordt onmiddellijk gestart met de opkuis. Het is verboden om
daarna nog drankbonnetjes te verkopen.
Bij overtreding van deze maatregelen wordt de politie gewaarschuwd.
Deze regeling rond de afwijking op het sluitingsuur, is een verwijzing naar de Algemene
Politieverordening (artikel 352.1) – vastgelegd door de gemeenteraad op 21.12.2015 waarin de regeling rond het sluitingsuur beschreven wordt:
Art. 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
In het APV wordt verwezen naar het belastingsreglement waarin de belasting op het
openhouden van inrichtingen na het sluitingsuur vastgelegd zijn. (gemeenteraadsbesluit
van 16.12.2013)
In de huidige omschrijving binnen het gebruikersreglement van TSAS staat expliciet dat
de nachtvergunning dient aangevraagd te worden via het aanvraagformulier
nachtvergunning. Op vandaag kan een nachtvergunning echter ook al via het
‘aanvraagformulier evenement’ aangevraagd worden (e-loket op de website van de stad).
In de toekomst is het de bedoeling om alle evenementen via het digitaal
evenementenloket aan te vragen.
Vanuit de Jeugddienst wordt dan ook voorgesteld om in de eerstvolgende wijziging van
het retributiereglement – waarvoor reeds een aantal aanpassingen aan het
gebruikersreglement van Jeugdcentrum TSAS werden voorgesteld – ook de passage
omtrent ‘afwijking op het sluitingsuur’ aan te passen; zodat de digitale aanvraag van de
nachtvergunning hierin opgenomen is.
Volgende tekst wordt voorgesteld:
8.2. Sluitingsuur.
*
Algemeen sluitingsuur

Rekening houdend met het algemeen politiereglement van de stad Harelbeke, moet
Jeugdcentrum TSAS de deuren sluiten:
- om 3u: op vrijdag- en zaterdagavond en op avonden die een wettelijke feestdag
voorafgaan
- om 1u: op alle andere avonden (incl. zondagavond)
*
Afwijking op het sluitingsuur.
° Mits toestemming van de burgemeester kan afgeweken worden van dit principe en kan
het sluitingsuur uitgesteld worden tot 5u. Hiertoe wordt een nachtvergunning
aangevraagd via het digitaal evenementenloket van de stad dat terug te vinden
is op de website. De politie verleent advies over de nachtvergunning.
° Indien de organisator bij aanvang van de fuif niet de nodige bewijsstukken kan
voorleggen, kan er geen afwijking op het sluitingsuur toegestaan worden.
*
Werkwijze
Op het sluitingsuur legt de organisator de lichten in de zaal aan, geeft hij opdracht om de
muziek stil te zetten en wordt onmiddellijk gestart met de opkuis. Het is verboden om
daarna nog drankbonnetjes te verkopen.
Bij overtreding van deze maatregelen wordt de politie gewaarschuwd.
Deze aanpassing werd voorgelegd aan de Jeugdraad op 05.10.2016. De Jeugdraad geeft
een positief advies omtrent deze wijziging.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

Gemeenteraadsbesluit van 16.12.2013
Gemeenteraadsbesluit van 21.12.2015
Gemeenteraadsbesluit van 23.05.2016

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat principieel akkoord om de voorgestelde wijziging aan het
gebruikersreglement van Jeugdcentrum TSAS aan de gemeenteraad voor te leggen bij de
eerstvolgende wijziging van het gebruiks-, tarief- en retributiereglement.
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Stedelijk basisonderwijs. Verlenging vervanging directeur stedelijke
basisschool Zuid.

(geschrapt)
SAMW
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Vervanging leerkracht AMV (algemene muzikale vorming) en samenzang
wegens ziekte.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er ligt een afwezigheidsattest voor van (geschrapt) waarbij haar een ziekteverlof werd
toegekend van 24 oktober 2016 tot en met 16 december 2016.
Door het ziekteverlof dienen er 15 lesuren AMV en samenzang vervangen te worden.
De vervanging kan gebeuren door (geschrapt) in het ambt van leerkracht elk voor een
opdracht van 4/22 AMV en 1/22 samenzang.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet, dd. 27.03.1991, betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde Psycho Medisch Sociale Centra;
-Het besluit van de Vlaams Executieve, dd. 29.04.1992, betreffende de ter
beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of weddetoelage;
-De regelgeving van het nieuwe gemeentedecreet 15.07.2005.
-Het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, titel V, hoofdstuk IV
betreffende de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs;
-Het Besluit van de Vlaamse Executieve, dd. 31 juli 1990 houdende de organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichting muziek en woord;
-Het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de Overheid en de vakbonden van haar
personeel;
-De omzendbrief van 18.11.1992 betreffende toepassing van de wet van 29.07.1991
betreffende uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen of besluiten van
provinciale en gemeentelijke overheden;
-Het Besluit van de Vlaamse regering, dd. 26.04.1990 betreffende verlof voor
verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
(geschrapt) is op ziekteverlof van 24 oktober 2016 tot en met 16 december 2016. Zij
heeft een opdracht van 12/22 AMV en 3/22 samenzang.
Artikel 2:

(geschrapt) kan tijdelijk A.I. aangesteld worden met ingang van 24 oktober 2016 tot 16
december 2016 in het ambt van leerkracht voor 5/22 AMV en 1/22 samenzang.
Artikel 3:
(geschrapt) kan tijdelijk A.I. aangesteld worden met ingang van 24 oktober 2016 tot 16
december 2016 in het ambt van leerkracht voor 5/22 AMV en 1/22 samenzang.
Artikel 4:
(geschrapt) kan tijdelijk A.I. aangesteld worden met ingang van 24 oktober 2016 tot 16
december 2016 in het ambt van leerkracht voor 5/22 AMV en 1/22 samenzang.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Milieu
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Besluit van de Deputatie houdende aanvraag van N.V. BEKAERT,
Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem voor het wijzigen van de
lozingsvoorwaarden van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen
Bekaertstraat 2 te Zwevegem en deels te Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 12.07.2016 diende N.V. Bekaert, Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem een aanvraag in bij
de Deputatie tot het wijzigen van de lozingsvoorwaarden van een
metaalbewerkingsbedrijf, gelegen Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem en deels te
Harelbeke.
De van toepassing zijnde milieuvergunning waarvan gevraagd wordt de lozingsnormen te
wijzigen loopt tot 31.12.2016 voor de norm van boor en tot 17.04.2028 voor de overige
inrichtingen.
Voorwerp van de aanvraag:
Wijzigen van de lozingsvoorwaarden
•
•

Aanvraag tot afwijking van de afvalwaterlozingsnorm voor Boor en Silicium
Aanvraag tot uitstel in werking treden normenkader Vlarem voor de
luchtemissienormen voor de naverbrander laktoren 2

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Het college adviseerde de aanvraag gunstig.
De Deputatie besliste dd. 13.10.206 als volgt :
De vraag dd. 12.07.2016 ingediend door NV Bekaert tot het wijzigen/aanvullen van de
vergunningsvoorwaarden wordt ingewilligd.
Volgende bijzondere voorwaarden worden opgenomen:
1. Volgende normen worden opgelegd

Parameter
Boor

mg/l

Silicium

mg/l

10 (t.e.m. 30.06.2017)
7 (tot einde
vergunning)
7,5

2. Voorwaarde 4 uit het besluit van 13/10/2011 wordt vervangen door:
De exploitant rapporteert n.a.v. de eerstvolgende vergunningsaanvraag (en uiterlijk
binnen de twee jaar) over de boorconcentraties in het geloosde afvalwater teneinde
aan te tonen dat na de doorgevoerde maatregelen de boornorm gehaald kan worden.
Dit document wordt bezorgd aan LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie,
VMM, het CBS en de deputatie.
3. De exploitant rapporteert n.a.v. de eerstvolgende vergunningsaanvraag (en uiterlijk
binnen de twee jaar) over de emissiemetingen op de naverbrandingsinstallatie van
laktoren 2 en stelt zelf een normenkader voor.
Deze metingen worden bezorgd aan LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie, VMM,
het CBS en de deputatie.
De beslissing ligt ter inzage van het publiek bij de milieudienst van 31 oktober 2016 tot
en met 30 november 2016.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie.
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Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van AF LOGI BVBA, Waregemsestraat
1 8530 Harelbeke voor het exploiteren van een inrichting voor het
inzamelen en verwerken van (metaal)afval, gelegen Waregemsestraat 1
8530 Harelbeke. PV van openen van het openbaar onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
AF LOGI BVBA, Waregemsestraat 1 8530 Harelbeke diende d.d. 27.09.2016 een
milieuvergunningsaanvraag klasse 2 in voor het exploiteren van een inrichting voor het
inzamelen en verwerken van (metaal)afval, gelegen Waregemsestraat 1 8530 Harelbeke.
Het betreft een nieuwe inrichting. De commerciële benaming van het bedrijf is Fredo
Recycling. Met deze milieuvergunningsaanvraag wenst AF LOGI BVBA een
milieuvergunning te verkrijgen voor de opslag en sortering van metaalafval en
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), alsook de verwerking van
elektrische kabels op de inrichting in de Waregemsestraat 1 te Harelbeke.
Volgende activiteiten van het Vlarem worden aangevraagd:
Rubriek

Omschrijving

2.2.1.d.1

Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een
opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale eenheden: 100 Ton)

2.2.1.e.1

Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in
subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit
van maximaal 1 ton (Totale eenheden: 1 Ton)

2.2.2.c.2

Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot met
een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 100 ton (Totale
eenheden: 100 Ton)

3.4.1.a

Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie
met een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfafvalwater
geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat
(Totale eenheden: 928 m³ per jaar)

6.5.1

Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor
de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4.,
met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))

15.1.1

Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek
15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25
autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))

17.3.2.1.1.1.b

Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van
gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt >
of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton
voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2550
kilogram)

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 25 oktober 2016 tot
24 november 2016 om 09u ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het
stadsbestuur.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek.
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Verslag raad van bestuur van Imog van 20 september 2016.

Het college,
Neemt kennis van het verslag (533/16) van de vergadering van de raad van bestuur van
Imog van 20 september 2016.
Volgende punten werden geagendeerd op de vergadering:
1. Verslag vorige vergadering
2. Vuilverbranding
3. Warmterecuperatie met elektriciteitsproductie
4. Rookgasreiniging
5. Algemeen bestuur en overleg met gemeenten-vennoten
6. Personeel
7. Recyclageparken, werking, exploitatie en beleid
8. Geïntegreerde afvalverwerking te Moen
9. Groenafvalverwerking en thuiscompostering
10. Selectief inzamelen van droge afvalfracties

11. Communicatie en diversen
Patrimonium
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Privatieve inname openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Machtiging.

(geschrapt)
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Aanpassing aan het waterdistributienet in de Gentsesteenweg.
Goedkeuren plan, raming (48.045 euro) en toelating tot de uitvoering van
de werken.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Watergroep wenst hun distributienet in de Gentsesteenweg te versterken. De
kostprijs voor deze werken wordt door De Watergroep geraamd op 48.045 euro. De
kosten van de werken vallen volledig ten laste van De Watergroep.
Bedoelde werken is een daad van beheer en valt onder de bevoegdheid van het college
te meer daar er geen financiële transactie (noch factuur noch betaling via de financieel
beheerder) plaats vindt.
De Gentsesteenweg is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De
Watergroep dient dan ook nog de goedkeuring te vragen bij AWV.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
-Het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2007 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
-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.
-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 bereikt).
-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, § 4.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan het plan en de raming (48.045 euro) voor de opdracht
“Aanpassing aan het waterdistributienet in de Gentsesteenweg.” opgesteld door De
Watergroep die de toestemming krijgt bedoelde werken uit te voeren indien ook de
goedkeuring van AWV werd bekomen.
Artikel 2:
De kosten van de werken vallen voor 100 % ten laste van De Watergroep.

DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en
herbegraven 2016-2018. Goedkeuring eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 maart 2016
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht
“Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven
2016-2018”, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan BVBA Bentein, KBO nr. 867.710.332,
Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 7.345,00 excl. btw of € 8.887,45 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 862.1-A.16/11.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 augustus 2016
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 29 augustus 2016.
Het Departement Facility stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die
plaatsvond op 2 september 2016.
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er geen opmerkingen waren.
Het Departement grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 4.864,20 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 8.960,00

Bestelbedrag

€ 7.345,00

Afrekening VH (in min)

-

€ 3.325,00

Reeds uitgevoerd

=

€ 4.020,00

Totaal excl. btw

=

€ 4.020,00

Btw

+

€ 844,20

TOTAAL

=

€ 4.864,20

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 610320/099010.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-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.
-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 artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Verwijderen
grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2016-2018”,
opgesteld door het Departement grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een
eindtotaal bereikten van € 4.020,00 excl. btw of € 4.864,20 incl. 21% btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 610320/099010.
Facility - Overheidsopdrachten
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Installaties, machines en uitrusting. Gereedschap SABV. Rechtzetting
gunningsbedrag (3.194,43 euro + 21 % btw).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting: Gereedschap SABV”
werd een bestek met nr. NH-350 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan,
Departement Facility - Aankoop.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Glaszaag), raming: € 2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Ringzaag), raming: € 2.314,05 excl. btw of € 2.800,00 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.793,39 excl. btw of
€ 5.800,00 incl. 21% btw.
De offertes werden ontvangen, het verslag van nazicht werd opgemaakt en in de zitting
van 14 juni 2016 werd de opdracht gegund aan economisch meest voordelige bieder,
Uniekglas vof voor zowel perceel 1 als 2.
Op 18/10/2016 heeft de firma laten weten, dat de gunningsbedrag niet overeenkomt met
de bedrag van zijn offerte. Bij nazicht werden echter 2 vaststellingen gedaan:
1. Het ingevuld bedrag van Perceel 1 werd als 1024,51 geïnterpreteerd i.p.v.
1824,51 (0 i.p.v. 8 handschrift)
2. Indiener zelf heeft onder het bedrag “incl. btw” het bedrag excl. btw ingevuld voor
alle 2 percelen op het offerteformulier, maar als excl. op de inventaris. Aanbieder
is van Nederland, wij heffen geen btw op intracommunautaire levering, maar er
moet wel 21% btw opgeheven worden door Stad aan de Belgische staat, dus het
moest bijgerekend worden.
Er werd een rechtzetting van de offerteformulier gevraagd en ontvangen. Er is een nieuw
verslag van nazicht opgemaakt en het blijkt dat de aanbieder toch de economisch meest
voordelige bieder blijft en de rangschikking komt niet in gedrang noch voor Perceel 1,
noch voor Perceel 2.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, de gunningsbedragen van de opdracht aan te passen
voor de economisch meest voordelige bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Glaszaag): Uniekglas vof, KBO nr. NL822822404B01, Boerenkamplaan 108
te NL-5712 Someren-Eind, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.824,51
excl. btw of € 2.207,66 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Ringzaag): Uniekglas vof, KBO nr. NL822822404B01, Boerenkamplaan 108
te NL-5712 Someren-Eind, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.369,92
excl. btw of € 1.657,60 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 230000/082020-WOL-WOL 49.
Het reeds verleende visum van de financieel beheerder met nummer 2016/84 en
bijhorende vastlegging AW16/7318 V110 worden aangepast.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
- Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
- 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.

- 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, § 4.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

Collegebesluit van 14 juni 2016 Goedkeuring bestek, gunningswijze en gunning.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19
oktober 2016 voor Perceel 1 en 2, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan,
Departement Facility – Aankoop.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 2:
Het visum van de financieel beheerder en de vastlegging worden aangepast.
Artikel 3:
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Glaszaag): Uniekglas vof, KBO nr. NL822822404B01, Boerenkamplaan 108
te NL-5712 Someren-Eind, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.824,51
excl. btw of € 2.207,66 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Ringzaag): Uniekglas vof, KBO nr. NL822822404B01, Boerenkamplaan 108
te NL-5712 Someren-Eind, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.369,92
excl. btw of € 1.657,60 incl. 21% btw.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Personeel
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Herziening van het collegebesluit van 27 september 2016 in verband met
de vaststelling van de brug-compensatie-verplichte verlof-sluitingsdagen.

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 september 2016 het besluit
genomen houdende de “vaststelling brug-compensatie-verplichte verlof-sluitingsdagen
2017”.
In het overwegende gedeelte en in artikel 5 van het besluit van bovengenoemde
beslissing dient het volgende toegevoegd te worden: de culturele dienst wordt gesloten
van 26 december 2016 tot 2 januari 2017.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
In het overwegende gedeelte van de beslissing van het college van 27 september 2016
houdende de “vaststelling brug-compensatie-verplichte verlof-sluitingsdagen 2017”.
wordt het volgende toegevoegd:
De culturele dienst wordt gesloten van 26 december 2016 tot en met 2 januari 2017.
Artikel 2:
In artikel 5 van het besluit van de beslissing van het college van 27 september 2016
houdende de “vaststelling brug-compensatie-verplichte verlof-sluitingsdagen 2017”.
wordt het volgende toegevoegd:
De culturele dienst wordt gesloten van 26 december 2016 tot en met 2 januari 2017.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Jeugd
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Aanstelling van bijkomende begeleiders voor vakantie- en jeugdaanbod.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De jeugddienst doet zowel bij de organisatie van haar vakantiewerking
(speelpleinwerking en grabbelpas) als voor de jeugdwerking of –programmatie beroep op
vrijwilligers die hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen.
De basis van het systeem van de forfaitaire onkostenvergoeding is terug te vinden in de
omzendbrief van het ministerie van Financiën van 5 maart 1999 betreffende de fiscale
vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk (circulaire van 5 maart 1999
van het ministerie van Financiën – Ci.RH.241/509.803).
De gemeenteraad legde op 23 mei 2016 de krijtlijnen vast m.b.t. uitbetaling van een
forfaitaire kostenvergoeding aan vrijwilligers betrokken bij de jeugd- en vakantiewerking
van de stedelijke jeugddienst.

In de praktijk staat het college in voor het goedkeuren of aanpassen van de lijst met
begeleiders en lesgevers waaruit de jeugddienst kan putten voor het begeleiden van de
verschillende activiteiten.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Omzendbrief van het ministerie van Financiën dd. 05.03.1999 betreffende de
fiscale vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk;
- Gemeenteraadsbesluit dd. 23.05.2016
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Voegt de navolgende personen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 toe aan
de lijst met begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking 2016:
(geschrapt)
DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN
Burgerzaken
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Ambtshalve schrapping uit het bevolkings- en het vreemdelingenregister.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Uit politieverslagen blijkt dat
(geschrapt)
sedert meerdere maanden niet meer aan te treffen zijn op het adres waarop zij
ingeschreven zijn.
De exacte verblijfplaats is niet gekend en er is geen melding bij het departement burger
en welzijn dat betrokkenen momenteel opgesloten zijn in een Belgische gevangenis.
Er is bijgevolg reden om hen ambtshalve af te voeren overeenkomstig het K.B. van
16.07.1992, betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, Hoofdstuk
II, art.8. Het gaat om een collegebevoegdheid.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het K.B dd. 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, inzonderheid Hoofdstuk II, art. 8.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Enig artikel:
(geschrapt)
worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van
Harelbeke.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Nominatieve toelagen. Feestcomité Zandberg en P-kring.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op het budget van 2016 staat de lijst vermeld van de facultatieve uitgaven.
De invulformulieren tot het bekomen van de toelage, werden opgestuurd naar de
verschillende verenigingen.
Het feestcomité De Zandberg en de P-Kring dienden hun invulformulier in.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan de volgende verenigingen wordt de toelage toegekend :
Vereniging
Feestcomité De Zandberg
P-Kring

Bedrag toelage
500 euro
1400 euro

Artikel 2 :
Het College geeft opdracht aan de financieel beheerder om deze bedragen uit te betalen.

49

Goedkeuring bestelbons.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de gunningen
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw. Bijgevolg
dient het college de bestelbons officieel goed te keuren.

Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de
bestelbons overgemaakt.
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 € 8.500,00 excl. btw niet overschreden);
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 28 oktober 2016 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen in het kader van het
budgethouderschap van het college.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen bedragen
goed.
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC).
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere
betalingsbevel.
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring
voorgelegd.
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op de
voorliggende
lijsten
voorkomende
betalingen,
behoren
tot
het
budgethouderschap van het college.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :

Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 25 oktober 2016 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 12.30 uur.

De Secretaris
Carlo Daelman

Waarnemend Voorzitter
Annick Vandebuerie

