
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

21 NOVEMBER 2016 

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

Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Voorzitter; 

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, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, 

Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, Stijn Soetaert, 

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

Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, 

Mireille Vanlerberghe, Daphne Malfait: Raadsleden; 

Frank Detremmerie: Wnd. secretaris 

Verontschuldigd: Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd) verontschuldigd voor de dagordepunten 

12, 14, 15; 

Francis Pattyn: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 3, 

4; 

Rosanne Mestdagh: Raadslid verontschuldigd voor het dagordepunt 

4; 

Stijn Soetaert: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 14, 

15; 

Carlo Daelman: Secretaris verontschuldigd voor de ganse zitting 

  

 

 

De zitting begint om 19.34 uur 

 

 

DAGORDE 

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. Goedkeuring. 

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 2016 na budgetwijziging en 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. 

 

*** 

 

  



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. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 19.06.2016 werd de nieuwe Hoge Brug over de Leie ter hoogte van het centrum van 

Harelbeke, meer bepaald tussen de Leie- en Overleiestraat, plechtig ingehuldigd. De 

nieuwe brug vervangt de vorige brug die reeds sedert 1986 op dezelfde plaats over de 

Leie lag én in gemengd beheer was tussen NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en het 

Agentschap Wegen & Verkeer (AWV, in de overeenkomst aangeduid als het Vlaamse 

Gewest).  

De nieuwe brug is gerealiseerd door en in opdracht van W&Z, die ze ook ontwierp, 

bouwde en in gebruik nam.  

 

Voorafgaand aan de start van de leiewerken sloten de stad en W&Z hierover op 

31.05.2013 een samenwerkingsovereenkomst af.  

 

Wat betreft de brug bepaalt dit contract van 2013 het volgende : 

 

“Projectonderdeel Hoge Brug 

Dit projectonderdeel omvat de bouw van de nieuwe Hoge Brug in het centrum van 

Harelbeke en de heraanleg van de omliggende wegenis. Deze werken kaderen in 

hoofdzaak binnen het binnenvaartluik van het Seine-Schelde project en beoogt het 

bevaarbaar maken van de Leie voor scheepvaart met drie lagen containers, hetgeen een 

vrije doorvaarthoogte van de brug vereist van 7,00m. Daarnaast is het herstellen van de 

ruimtelijke kwaliteit van de brug en van haar onmiddellijke omgeving een tweede 

doelstelling die kadert binnen het herstel van de attractiviteit van het stadscentrum.” 

 

Omdat de brug deel uitmaakt van het openbaar domein en van de stedelijke openbare 

wegenis en ten allen tijde publiek toegankelijk moet zijn, wensen de drie partijen (zijnde 

de stad, W&Z en AWV) afspraken te maken over hun rechten, plichten en 

aansprakelijkheden inzake die nieuwe Hoge Brug. 

 

De drie partijen zaten midden 2016 enkele malen rond de tafel om de afspraken in een 

beheerscontract te vervatten wat uiteindelijk resulteerde in het onderstaande contract 

dat – wat betreft het stadsbestuur – thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 42 par. 2, 12°; 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het beheerscontract voor de nieuwe Hoge Brug af te sluiten tussen de genoemde 

partijen wordt goedgekeurd als volgt: 

 

 

OVEREENKOMST BETREFFEND DE NIEUWE HOGEBRUG TE HARELBEKE 

 

 

 

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 

 

 

1. De Stad Harelbeke, met zetel te 8530 Harelbeke, Markstraat 29, hier 

vertegenwoordigd door de heer Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de 

gemeenteraad en de heer Carlo Daelman, stadssecretaris, handelend in naam en voor 

rekening van de stad in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 21 

november 2016; 

 

hierna ook genoemd  “de stad”; 

 

en 

 

2. Waterwegen en Zeekanaal, publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd 

agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met zetel te 2830 Willebroek, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het nr. 0254.028.251 

Oostdijk 110, hier vertegenwoordigd door ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder en 

de heer Tom Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, 

 

hierna ook genoemd “W&Z”; 

 

de stad en W&Z samen hierna ook genoemd, de “partijen” 

 

3. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, ingevolge 

delegatie, door ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen 

en Verkeer, met zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II – laan 20 bus 14; 

 

hierna ook genoemd "het gewest" dat enkel tekent ter kennisname 

 

 

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 

 

Op 19.06.2016 werd de nieuwe Hogebrug over de Leie ter hoogte van het centrum van 

de stad Harelbeke, meer bepaald aan de Overleiestraat, plechtig ingehuldigd. De nieuwe 

brug vervangt de vorige brug die reeds sedert 1986 op dezelfde plaats over de Leie lag, 

in gemengd beheer was tussen het gewest en W&Z en met toestemming van het gewest 

werd afgebroken. 

 

De nieuwe brug werd gerealiseerd door en in opdracht van W&Z, in wiens opdracht de 

brug is ontworpen, gebouwd en in gebruik genomen. Door de stad en W&Z werd daartoe 



een samenwerkingsovereenkomst gesloten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 

27.05.2013 en door de raad van bestuur van W&Z op 08.05.2016. 

 

De bestaande gewestweg N36d die over de nieuwe Hogebrug loopt, kan niet langer als 

een gewestweg worden beschouwd en is dus inmiddels van lokaal belang geworden. 

Deze gewestweg zal worden overgenomen door respectievelijk W&Z enerzijds en de stad 

Harelbeke anderzijds. 

De brug maakt deel uit van het openbaar domein en zal ten allen tijde publiek 

toegankelijk zijn. Tevens zal zij deel uitmaken van de openbare wegenis in de stad 

Harelbeke. 

 

Partijen wensen nu afspraken te maken over hun rechten en plichten met de 

onlosmakelijk ermee verbonden aansprakelijkheden, betreffende de nieuwe Hogebrug. 

 

 

EN WORDT VERDER OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

 

Artikel 1 – Voorwerp: afbakening van de nieuwe Hogebrug 

 

Deze overeenkomst heeft slechts betrekking op de nieuwe Hogebrug zoals aangeduid op 

het bijgevoegd overzichtsplan D3_100 285_OVK_01 (bijlage 1 aan deze overeenkomst). 

 

De brug bestaat uit de brugconstructie (blauw omrand op dit plan) en de brughoofden 

(groen omrand op het overzichtsplan).  

 

De beide onderdelen worden samen “brug” genoemd waarvan: 

- de bovenbouw bestaat uit de stalen boogbrug, de slijtlaag van de rijweg, de 

fietspaden, de voetpaden, de leuningen, de verlichting, het straatmeubilair, de 

afwateringssystemen, de brugdekvoegen, de scheepvaartsignalisatie op de brug 

en de oplegtoestellen; 

- de onderbouw bestaat uit de landhoofden met paalfundering en grondankers, 

vlotplaten, keermuren en trappen. 

Deze overeenkomst heeft géén betrekking op aangelande stroken, openbare 

infrastructuur of toegangswegen die niet is opgenomen in de voormelde markering in 

blauw en groen op het bijgevoegd overzichtsplan. 

 

Artikel 2 – Eigendom van de brug 

 

W&Z is eigenaar van de brug die in haar opdracht en voor haar rekening werd 

ontworpen, gebouwd en uitgevoerd, voor welk ontwerp bouw en uitvoering W&Z 

verantwoordelijk en aansprakelijk is onverminderd de mogelijkheid van W&Z alle 

mogelijke rechten te laten gelden tegen ontwerper en/of aannemer.   

 

Artikel 3 – Beheer van de brug 

 

W&Z is beheerder van de brug, zowel wat betreft de brugconstructie, de brughoofden, de 

bovenbouw als de onderbouw. 

 

W&Z zal het beheer van het groen omrande gedeelte van het Agentschap Wegen en 

Verkeer overnemen. W&Z zal daartoe een akte van overdracht van administratief beheer 

aan de minister bevoegd voor openbare werken voorleggen. 

 

Ingeval de stad de tijdelijke toelating zou wensen te geven tot inname van het openbaar 

domein op de brug, bvb. naar aanleiding van evenementen of festiviteiten, dan dient 

daartoe de voorafgaande toelating van W&Z te worden bekomen. 



 

Ingeval W&Z de brug zou wensen af te sluiten zal eerst voorafgaand overleg met de stad 

moeten worden gehouden. 

 

Artikel 4 – Limitatieve lijst van punctuele beheerstaken die worden  

overgedragen aan de stad 

 

Enkel de volgende limitatieve punctuele beheerstaken worden door W&Z m.b.t. de brug 

overgedragen aan de stad: 

- het niet structureel onderhoud van het wegdek onder de vorm van het proper 

houden van het wegdek en aanhorigheden van de brug, inclusief de trappartijen; 

- het plaatselijk herstel en het vernieuwen van de slijtlaag zo dit nodig is; 

- het verzekeren van de waterafvoer; 

- het verwijderen van graffiti tot op 2,5m. hoogte vanaf het brugdek; 

- het verwijderen van zwerfvuil; 

- het ledigen van vuilnisbakken; 

- het onderhoud van de signalisatie voor het wegverkeer en van de wegmarkering; 

- het vervangen van de lampen van de openbare verlichting en de specifieke 

brugverlichting, met uitzondering van scheepvaartseinen; 

- het onderhoud van de zitbanken op de brug met uitsluiting van iedere vervanging; 

- het onderhoud van de glazen leuningen met uitsluiting van iedere vervanging; 

- het melden aan W&Z van schadegevallen aan haar patrimonium; 

- de winterdienst. 

Alle niet hiervoor vermelde beheerstaken blijven de verantwoordelijkheid van W&Z. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

Elke partij is, zonder solidariteit, aansprakelijk voor schade – aan wie ook – ten gevolge 

van een niet-uitvoering een slechte of onzorgvuldige uitvoering van deze overeenkomst.  

Partijen vrijwaren elkaar steeds in dit opzicht. 

 

Partijen vrijwaren elkaar ook voor alle geschillen en schadegevallen die al gekend zijn of 

ontstaan voor het ondertekenen van deze overeenkomst of hun grond vinden in feiten of 

handelingen daterend van voor de ondertekening van deze overeenkomst en die hun 

grond vinden in de opdrachten of aansprakelijkheden zoals opgenomen in deze 

overeenkomst en de samenwerkingsovereenkomst waarvan sprake in de inleidende 

voorafgaande uiteenzetting. 

 

Artikel 6 – Aanliggende wegenis 

 

De stad zal de aansluitende wegenis, gelegen buiten de blauwe en de groene omranding 

genoemd in artikel 1, van de Overleiestraat (N36d) overnemen van het Vlaamse Gewest 

overeenkomstig artikel 192 van het Gemeentedecreet.  

 

Artikel 7 – Informatieplicht en overleg 

 

Wanneer een partij bij het uitoefenen van haar taken gebreken vaststelt die onder de 

verantwoordelijkheid van de andere partij valt, dan wordt deze daar onverwijld over 

ingelicht. 

 

Partijen zullen elkaar inlichten van geplande werkzaamheden aan de brug binnen hun 

verantwoordelijkheden die een invloed kunnen hebben op de toestand en het gebruik van 

de brug. 

 

  



Artikel 8 - Deelbaarheid 

 

Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of 

meerdere bepalingen van huidige overeenkomst nietig of niet-tegenstelbaar zouden zijn, 

dan zullen de artikels die nietig of niet-tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd 

worden.  

 

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een bepaling in deze overeenkomst zal 

geenszins de nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze 

overeenkomst of van de overeenkomst zelf met zich meebrengen.   

 

Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige 

bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en 

economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat ten allen tijde het voorwerp van de 

huidige overeenkomst in essentie dient bewaard te blijven.  

Artikel 9 – Overdracht 

 

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

overdragen aan rechtsopvolgers. 

 

Partijen zullen elkaar daaromtrent vooraf en afdoende schriftelijk verwittigen. 

 

Artikel 10 – Woonplaatskeuze, communicatie en mededelingen 

 

Partijen doen, behoudens een aan de andere partijen betekende adreswijziging, 

woonplaatskeuze als volgt: 

- de stad Harelbeke te Harelbeke, Marktstraat 29; 

- het gewest te 1000 Brussel, Koning Albert II – laan 20 bus 14 ; 

- W&Z te Oostdijk 110, 2830 Willebroek. 

Alle correspondentie en uitwisseling van informatie of bescheiden in uitvoering van deze 

overeenkomst is rechtsgeldig gedaan voor zover deze wordt gedaan op de opgegeven 

adressen, waarbij er wordt naar gestreefd maximaal per mail te communiceren.  

 

Artikel 11 – Inwerkingtreding, duur en opzegging van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 19.06.2016. 

 

De overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd bij het tenietgaan van het voorwerp 

of om redenen van algemeen belang, zonder opzegtermijn en zonder vergoeding. 

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 

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

 

De bevoegde rechtbank is deze van het rechtsgebied Gent, afdeling Kortrijk 

 

Artikel 13  Ontbindende voorwaarde 

 

Deze overeenkomst wordt afgesloten onder ontbindende voorwaarde van vernietiging 

door de toezichthoudende overheid. 

 

 

*** 

 

 



Aldus opgemaakt te Harelbeke op …..2016 in drie exemplaren, waarbij elke partij erkent 

één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Namens de stad 

 

 

 

Willy Vandemeulebroucke      Carlo Daelman 

Voorzitter gemeenteraad      stadssecretaris 

 

 

 

 

Namens W&Z 

 

 

 

Tom Dehaene       ir. Leo Clinckers 

voorzitter raad van bestuur     gedelegeerd bestuurder 

 

 

 

Namens het Gewest, ter kennisname 

 

 

 

 

Tom Roelants 

Administrateur-generaal 

 

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. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In zitting van 15 september 2015 nam het college kennis van de principiële 

aankoopbereidheid van de (nieuwe) aanpalers-eigenaars De Vloed-Gorus van de woning 

in de Berkenlaan 19, op de hoek met de Dennenlaan inzake het door hen gebruikte, 

266m² grote stadsperceel. Die groenzone was ooit bedoeld als publieke zijtuinstrook. 

Maar de vorige eigenaar van de Berkenlaan 19 gebruikte reeds jaren die stadsstrook 

langs de Berkenlaan als tuin en oprit nadat –door een gewijzigde inplanting van diens 

toenmalige nieuwbouw in 1975- de toegang niet via de Dennenlaan kon gebeuren. 

Daardoor is het privaat gebruik van de stadsgrond reeds jaren essentieel om de voordeur 

en garage van de Berkenlaan 19 te bereiken. 

 

Wegens dit private gebruik bood de stad sinds de jaren ’90 op geregelde tijdstippen dit 

perceel te koop aan aan de rechtsvoorgangers van de huidige eigenaars. Deze waren niet 

bereid aan te kopen. Terwijl die stadsstrook initieel gewoon een graszone was waarop 

ook toerit en toegang werd genomen, werd deze een vijftal jaar terug ook enigszins als 

private tuin bij de Berkenlaan 19 ingericht. In diezelfde periode stond de woning ook te 

koop doch de eigenaar-verkoper bleef weigeren om de stadsgrond te verwerven.  

Pas in de zomer van 2015 bleek de nieuwe eigenaar van de Berkenlaan 19, familie De 

Vloed-Gorus, wel principieel bereid tot de aankoop van die privaat gebruikte stadsgrond. 



Echter vroeg de familie De Vloed-Gorus om de betaling van de aankoopsom enkele jaren 

te kunnen uitstellen. Hiertoe legt hun notaris aan de stad, na overleg met de juridische 

dienst van de stad, nu een éénzijdige aankoopbelofte voor. Via die belofte engageert de 

aanpaler, ook ‘belover’ genaamd, zich om de 266m² stadsgrond te verwerven én om de 

koopsom uitgesteld te betalen op het einde van de in de belofte vastgelegde termijn van 

vijf jaar (d.i. dus najaar 2021). De éénzijdig getekende belofte bepaalt verder dat de 

verkoop van het goed tot stand komt door in eerste instantie het lichten door de stad van 

die aankoopbelofte (dit kan volgend op de huidige raadsbeslissing en via een 

aangetekende brief aan de notaris eind 2016) én door in tweede instantie het betalen 

binnen vijf jaar na de koopbelofte (eind 2021) van de geïndexeerde verkoopsprijs van 

zesentwintigduizend zeshonderd euro (26.600 euro = 100 euro/m² x 266m²) door de 

echtgenoten De Vloed-Gorus . 

 

Nu de belovers voormelde belofte op 26.10.2016 éénzijdig tekenden, start de periode 

waarin de stad de aankoopbelofte kan lichten.  

Aan de gemeenteraad wordt die ‘lichting’ dan ook voorgesteld omdat dit het engagement 

vanwege de belovers impliceert inzake de uitgestelde betaling binnen 5 jaar.  

 

Toen de verkoopprocedure voor de woning zelf nog liep en er dus geen concrete 

aankoopbereidheid voor de 266m² stadsgrond van een nieuwe eigenaar was,  besliste 

het college in april 2014 om die grote stadsgroenzone niet in concessie te geven. Men 

wou integendeel in zetten op de verkoop ervan. Nu is het college -omwille van de 

voorliggende aankoopbelofte- toch bereid tot het aangaan van een concessiecontract in 

afwachting van de authentieke akte en van de betaling der koopsom tegen eind 2021.  

Het college zou de stadsgrond in concessie te geven aan de gebruikers tegen de 

jaarlijkse vergoeding van 10 euro zoals bepaald in art. 10 van het gemeentelijke 

retributiereglement. 

 

De verkoopsprijs uit de aankoopbelofte van 100 euro/m² werd in 2013 bepaald door het 

registratiekantoor en tijdens de voormelde onderhandelingen bleef het college (ondanks 

de vragen van de aanpalers voor een prijsverlaging) bij die éénheidsprijs.  

 

Het komt de gemeenteraad toe haar goedkeuring te hechten aan de voorliggende 

aankoopbelofte, opgesteld door het Notariaat Stéphane Saey & Wim Taelman uit Deerlijk, 

én op 26.10.2016 eenzijdig getekend door de kandidaat-kopers, zijnde de aanpalende 

eigenaars De Vloed-Goris, Berkenlaan 19 te Harelbeke. Deze belofte houdt namelijk de 

verkoopsvoorwaarden van de stad voor die stadsgrond in. 

 

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

goed van de stad betreft. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 43 par.2 , 12° 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt kennis van de op 26.10.2016 éénzijdig door de familie De 

Vloed-Gorus (Berkenlaan 19) op het Notariaat Stéphane Saey & Wim Taelman 

(Harpstraat 17 te Deerlijk) ondertekende aankoopbelofte jegens de stad.  

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met deze aankoopbelofte waarbij de ‘belovers’ De Vloed-

Gorus zich bereid verklaren de 266m² stadsgrond, palend aan hun perceel in de 

Berkenlaan 19, jegens de stad te verwerven. Een essentieel element van die belofte is 

dat de koop pas tot stand komt bij de betaling op het einde van de afgesproken termijn 

van vijf jaar (d.i. eind 2021) tijdens het alsdan verlijden van de authentieke akte. 

 

De gemeenteraad beslist tot lichten van de aankoopbelofte. 

 

Artikel 3: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen.  

 

In eerste instantie wordt aan het notariaat de huidige raadsgoedkeuring overgemaakt 

evenals de betekening aan het notariaat van de lichting door het stadsbestuur van de 

voorliggende aankoopbelofte.  

 

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

ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De heer en mevrouw Deleu Johan – Vandenameele Corine, eigenaars sinds 2014 van het 

hoekperceel Labrusstraat 10, wensen de stadsgroenzone naast hun tuin die reeds jaren 

geïntegreerd is in die private tuin, aan te kopen. De stadsstrook van 179,55m² is reeds 

jaren in gebruik via een concessiecontract door de aanpalers, huidige kandidaat-kopers.  

Het college gaf in zitting van 2 februari 2016 zijn principiële goedkeuring aan deze 

transactie. 

Het is - uit hoofde van diens ligging en configuratie - aangewezen de omschreven 

stadsgrond onderhands te verkopen aan de aanpalers én kandidaat-kopers zoals 

hierboven vermeld, daar deze paalt aan hun eigendom gelegen Labrusstraat 10. 

Bovendien is er ter plaatse geen BPA noch verkavelingsplan van toepassing die 

stedenbouwkundige beperkingen zou impliceren voor de onderhandse verkoop aan de 

enige aanpalers.  

 

Uit het opmetingsplan van 7 april 2016 opgemaakt door landmeter Dirk Vinckier, in 

opdracht en voor rekening van de kandidaat-kopers, blijkt dat de te verkopen stadsgrond 

een oppervlakte heeft 179,55m². 

In opdracht en voor rekening van voormelde kandidaat-kopers stelde Notaris Vander 

Stichele/notaris-plaatsvervanger Cleeremans uit Moorsele de ontwerpakte op voor de 

verkoop van volgende onroerende goederen : 

179,55 m² grond, kadastraal gekend Harelbeke (3de afdeling-sectie D), met 

gereserveerde nieuwe perceelsidentificatie 1722A, palend aan perceelnummer 1514T, 

zijnde lot 1 van het metingsplan van landmeter Dirk Vinckier van 7 april 2016.  

De aankoopprijs lastens de heer en mevrouw Deleu-Vandenameele bedraagt 8.977,50 

euro, meer alle bijhorende kosten. 

 



Voormelde aankoopprijs is in overeenstemming met de schatting –zoals bevestigd bij 

mail van 22.01.2016- van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid ten 

bedrage van 50 euro per m².  

 

Aan de voorgenomen verkoop is op volgende wijze geëigende publiciteit gegeven : 

- aanplakking ten stadhuize en ter plaatse van 12 oktober 2016 tot en met 26 

oktober 2016; 

- publicatie op de webpagina van de stad Harelbeke. 

Uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 31 oktober 2016 

blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend tegen voormelde verkoop. 

 

Uit de door de notaris voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie een 

bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 4 oktober 2016 die volgende formule 

vermeldt : De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 

bodemkwaliteit.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder art. 43 §2.12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met de verkoop van 179,55 m² stadsgrond, zijnde lot 1 van 

het landmetersplan van Dirk Vinckier van 07.04.2016 en palend aan de Labrusstraat 10, 

aan de heer en mevrouw Johan Deleu – Corine Vandenameele.  

De verkoop kan doorgaan tegen de prijs èn de voorwaarden vervat en omschreven in de 

ontwerpakte van notaris Vander Stichele/notaris-plaatsvervanger Cleeremans uit 

Moorsele. 

 

Artikel 2: 

 

Akte wordt genomen dat er bij het sluiten van het openbaar onderzoek geen bezwaren 

werden ingediend. 

 

Artikel 3: 

 

De vertegenwoordigers van de stad worden volmacht verleend om de authentieke akte 

voor de verkoop zoals vermeld in artikel 1 én opgemaakt door notaris Vander 

Stichele/notaris-plaatsvervanger Cleeremans uit Moorsele, namens de stad te 

ondertekenen. 

 

Artikel 4: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

  



DEPARTEMENT FACILITY 

4. Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019.  Goedkeuren bestek, 

raming (38.012 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op de begraafplaatsen dienen voldoende lege grafkelders aangelegd om reserve te 

hebben voor de toekomst. Bovenop de kelders wordt een laagje teelaarde aangevoerd. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019” 

werd een bestek met nr. 862.1-A16/43 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 38.012,00 excl. btw of € 45.994,52 

incl. 21% btw. 

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

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

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

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

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

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

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

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

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

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 tot 2019 

op budgetsleutel B&W 2. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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, § 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 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. 862.1-A16/43 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

van grafkelders 2017-2018-2019”, 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 € 38.012,00 excl. 

btw of € 45.994,52 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 tot 2019 

op budgetsleutel B&W 2. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

5. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd in zitting van 19 januari 2015 en door de OCMW-raad in zittingen van 20 

november 2014 en 18 december 2014 (aanpassing).  

Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer de financiële bijdrage van de  

stad en het OCMW Harelbeke aan vzw De Poort voor het aantal huurwoningen dat het 

sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort in portefeuille heeft: 450 euro per woning met 

maximum 1 slaapkamer en 580 euro per woning met 2 of meer slaapkamers. De bijdrage 

wordt voor de helft gedragen door de stad, de andere helft neemt het OCMW voor haar 

rekening. 

 

In de overeenkomst staat dat het patrimonium van het SVK tijdens de duur van de 

overeenkomst (1/1/2015 – 31/12/2020) netto met minimaal 6 woningen zal groeien. De 

betoelaging vanuit de stad en het OCMW werd in de overeenkomst beperkt tot 2 

bijkomende woningen per jaar (12 woningen gedurende de looptijd van de 

overeenkomst). 

 

In mei 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en signaleerde het SVK 

dat er al 4 bijkomende woningen in huur waren genomen en dat er nog 4 

onderhandelingen liepen. SVK De Poort stelde aan de stad en het OCMW de vraag of het 

aantal betoelaagde woningen ruimer kon bekeken worden.  

 

Het college ging in zitting van 12 juli 2016 principieel akkoord om de lopende 

samenwerkingsovereenkomst aan te passen vanaf 2017. Inhoudelijk ging het college 

principieel akkoord om het tempo voor de inhuurname van nieuwe woningen te verhogen 

van 2 naar 4 bijkomende woningen per jaar voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. 



Dit betekent dat het maximaal te betoelagen woningen tot 2020 aangepast wordt van 12 

naar 20 woningen (2 per jaar in 2015 en 2016 en 4 per jaar voor de jaren 2017 tot en 

met 2020). 

 

Er wordt aan de gemeenteraad een addendum voorgelegd dat volgende wijzigingen 

omvat: 

 Uitbreiding van het maximaal aantal te betoelagen woningen met 8 woningen. 

Hierdoor stijgt de maximale betoelaging van maximum 12 tot maximaal 20 woningen 

ten opzichte van het aantal woningen dat De Poort vzw in portefeuille had op 

31/12/2014 (nulmeting). 

Voor de 8 bijkomende woningen wordt de typologie niet bepaald en kunnen dit zowel 

woningen voor gezinnen zijn als woningen voor alleenstaanden/koppels met 

maximum 1 kind.  

 

 Uitbreiding van de jaarlijkse aangroei van het aantal te betoelagen woningen van 2 

naar 4 woningen. 

Rekening houdend met het aantal woningen in patrimonium op 31 december 2014 

(nulmeting), bedragen de toekomstige bijdrages maximaal: 

o Toelage 2017: maximum x + 8 woningen (wijziging van +2 naar +4 per jaar) 

o Toelage 2018: maximum x + 12 woningen (wijziging van +2 naar +4 per 

jaar) 

o Toelage 2019: maximum x + 16 woningen (wijziging van +2 naar +4 per 

jaar) 

o Toelage 2020: maximum x + 20 woningen. (wijziging van +2 naar +4 per 

jaar) 

 

 Wijziging van de betalingsmodaliteiten: 

In 2015 en 2016 werd – conform de samenwerkingsovereenkomst – gewerkt met 

een voorschot voor het lopend jaar en een afrekening van het voorbije jaar. Omdat 

dit verwarrend is, wordt voorgesteld om niet langer met een voorschot te werken, 

maar dus telkens een bijdrage te betalen, gebaseerd op het aantal woningen in 

portefeuille op 31 december van het voorbije jaar. 

 

Het addendum werd besproken in de raadscommissie grondgebiedszaken op 12 oktober 

2016 en werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 20 oktober 2016. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen eerdere 

beslissingen: 

 

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

artikel 42 § 1 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

 Gemeenteraadsbeslissing van 19 januari 2015 betreffende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor De Poort vzw 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De stad Harelbeke keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met De Poort 

vzw goed als volgt: 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen 

het stadbestuur van Harelbeke , het OCMW van Harelbeke en  

De Poort vzw voor wonen en werk 

 

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning van De Poort vzw voor wonen en werk door 

de stad en het OCMW van Harelbeke, met het oog op samenwerking rond welbepaalde 

doelstellingen, gekaderd in de doelstellingen van het lokaal woonbeleid van de stad 

Harelbeke. 

 

Wie 

Dit addendum tot de geldende samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen 

 

- enerzijds het stadsbestuur van Harelbeke 

vertegenwoordigd door voorzitter Willy Vandemeulebroucke en secretaris Carlo 

Daelman 

en het OCMW van Harelbeke 

vertegenwoordigd door voorzitter Dominique Windels en secretaris Hans Piepers 

 

en 

 

- anderzijds De Poort vzw voor wonen en werk 

met zetel te Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rik Desmet, voorzitter raad van bestuur 

hierna genoemd “De Poort vzw”. 

 

 

Aanleiding tot addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen, de stad 

Harelbeke, het OCMW Harelbeke en De Poort vzw 

 

De vraag tot uitbreiding van de bestaande samenwerkingsovereenkomst kadert binnen 

de doelstelling tot het verhogen van het aanbod sociale woningen en het verhogen van 

de woonkwaliteit van het woonpatrimonium in de stad. 

 

Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst: 

 

 Uitbreiding van het maximaal aantal te betoelagen woningen met 8 woningen.  

De betoelaging wordt uitgebreid van maximum 12 tot maximaal 20 woningen ten 

opzichte van het aantal woningen dat De Poort vzw in portefeuille had op het 

moment van het afsluiten van de oorspronkelijke overeenkomst.  Voor de 8 

bijkomende woningen wordt de typologie niet bepaald en kunnen dit zowel 

woningen voor gezinnen zijn als woningen voor alleenstaanden/koppels met 

maximum 1 kind.  

 

 Uitbreiding van de jaarlijkse aangroei van het aantal te betoelagen woningen van 

2 naar 4 woningen. 

Voor het bepalen van de toelage, wordt vanaf 2017 volgend schema gehanteerd, 

waarbij de voorwaarde geldt dat dit maximumtoelagen zijn, rekening houdend 

met het aantal woningen in portefeuille.  

Het aantal gerealiseerde woningen is overdraagbaar naar een volgend jaar.  

 



o 31/12/2014: x woningen  

o Toelage 2017: x + 8 woningen 

o Toelage 2018: x + 12 woningen 

o Toelage 2019: x + 16 woningen 

o Toelage 2020: x + 20 woningen. 

 

 De uitbetalingsmodaliteiten wordt vervangen door: 

 

De stad Harelbeke betaalt uiterlijk op 1 mei van jaar x de toelage voor het jaar x-

1, gebaseerd op het aantal woningen in portefeuille op 31 december van jaar x -1, 

zoals vermeld in het jaarverslag.  

 

Het OCMW Harelbeke betaalt uiterlijk op 1 mei van jaar x de toelage voor het jaar 

x-1, gebaseerd op het aantal woningen in portefeuille op 31 december van jaar x -

1, zoals vermeld in het jaarverslag. 

 

Het addendum gaat in op 1 januari 2017 en loopt tot het voorziene einde van de 

oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst. 

 

Opgemaakt te Harelbeke, in drie exemplaren op …………………………………………………………….. 

 

Namens het stadbestuur van Harelbeke 

 

Carlo Daelman     Willy Vandemeulebroucke 

Stadsecretaris     Voorzitter 

 

 

 

Namens het OCMW van Harelbeke 

 

 

 

Hans Piepers       Dominique Windels 

Secretaris       Voorzitter 

 

 

 

Namens De Poort vzw 

 

 

 

Algemeen coördinator     Voorzitter raad van bestuur 

Thomas Raes       Rik Desmet 

 

 

Artikel 2: 

 

Dit addendum wordt door de stad Harelbeke goedgekeurd onder de ontbindende 

voorwaarde van goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst door alle partners, 

zijnde OCMW Harelbeke en De Poort vzw. 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6. IMOG.  Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene 

vergadering van 20 december 2016.  Goedkeuren statutenwijziging met 

kapitaalsverhoging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

Op dinsdag 20.12.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Imog plaats 

om 19.30 uur in de bedrijfszetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 
 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2017 

2. Begroting 2017 

3. Statutenwijziging en kapitaalsverhoging 

4. Varia 

 

2. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer 

David Vandekerckhove aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor de duur van de 

legislatuur. 

 

Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

buitengewone algemene vergadering van 20.12.2016. 

 

3. 

 

Volgende statutenwijzigingen worden, blijkens een nota voor de raad van bestuur van 

IMOG van 20.09.2016, voorgelegd. 

 

1. Wijziging van het doel van Imog 

 

Ingevolge een gerechtelijke procedure en een klacht zal aan de algemene 

vergadering van mei 2017 een wijziging van art. 3 en 4 betreffende de 

doelstelling en de beheersoverdracht worden voorgelegd. 

 

2. Onderworpenheid aan de rechtspersoonlijkheidsbelasting en schrapping van de 

verwijzing naar de mogelijkheid dividenden uit te keren 

 

Ingevolge de bekomen ruling inzake het verder onderworpen blijven aan de 

rechtspersonenbelasting moet in de statuten worden bepaald dat aan de 

deelgenoten geen dividenden kunnen worden uitgekeerd. 

 

3. Opname van een regeling betreffende uittreding 

 

De huidige statuten bepalen geen regeling inzake uittreding.  Deze worden nu wel 

worden voorzien. 

  



4. Digitaal versturen van stukken 

 

De vennootschapswetgeving voorziet dat, tenzij de statuten anders bepalen, de 

algemene vergadering wordt opgeroepen bij aangetekende brief.  De 

statutenwijziging voorziet ook een digitaal alternatief. 

 

5. Kapitaalsverhoging 

 

Nadat er bij Imog een onderkapitalisering was vastgesteld, werd in de raad van 

bestuur van 20.07.2010 beslist om via een zgn. ‘achtergestelde lening’ tegen 

2018 5.000.000 euro samen te brengen.  Een achtergestelde lening is een 

techniek waarbij de schuldeisers bij faling de laatste rang innemen en die vaak 

ook door aandeelhouders aan de rechtspersoon waarvan ze deelgenoot zijn wordt 

gegeven om het vertrouwen te wekken van bv. financiers. 

Ondertussen is van de 5.000.000 euro al 4.309.272,52 euro volstort.  De stad 

Harelbeke moet, gespreid over 2017 en 2018, nog 135.273,17 euro bijdragen. 

 

Deze achtergestelde lening zal worden omgezet in variabel kapitaal als inbreng in 

natura.  Daartoe moet bijlage 1 aan de statuten worden aangepast. 

 

4. 

 

Binnen IMOG stelt zich ook de problematiek van het energiedecreet. 

 

Nadat de groenestroomcertificaten van Imog aanvankelijk waren weggevallen werden 

deze, na procedure, opnieuw aan Imog verleend.  Voor de 11 gemeenten samen komt dit 

voor 2017 neer op een bedrag van 1.371.981 euro. 

 

Blijkens beslissing van de raad van bestuur van Imog van 18.10.2016 werd dit bedrag 

ter gelegenheid van het begrotingsontwerp 2017 uit de exploitatierekening 2017 van de 

participerende gemeenten geschrapt om met dat bedrag in 2017 het variabel kapitaal te 

verhogen. 

 

De raad van bestuur stelt voor dit ook in 2018 en 2019 te doen.  Voor de resterende 

daaropvolgende groenestroomcertificaten zal in de daaropvolgende jaren een 

engagement gevraagd worden overeenkomstig de behoeften van een gezonde 

vermogensstructuur. 

 

Deze gelden zullen opnieuw een ‘achtergestelde lening’ vormen.  Van daaruit zal een 

kapitaalsverhoging worden doorgevoerd, ten vroegste als tenminste 1/4de van het bedrag 

volstort is en vóór het einde van de bestuursperiode, d.w.z. de bijzondere algemene 

vergadering van december 2018. 

 

5. 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat aan de vertegenwoordigers van de stad mandaat 

kan worden gegeven vóór de goedkeuring van de punten op de voormelde agenda te 

stemmen en dat binnen Imog uitvoering moet worden gegeven aan de voormelde 

beslissing van de raad van bestuur van Imog van 18.10.2016. 

 

*** 

 

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 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

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

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na discussie over het 

mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de buitengewone 

algemene vergadering van Imog van dinsdag 20.12.2016. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten met kapitaalsverhoging van Imog 
zoals voorgesteld in het ontwerp statutenwijziging goed. 

 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Imog van 20.12.2016, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 21.09.2016, wordt op basis van de bekomen 

documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat uitvoering moet worden gegeven aan de voormelde 

beslissing van de raad van bestuur van Imog van 18.10.2016. 

 

Artikel 2: 

 

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

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

Artikel 3: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt aan Imog bezorgd. 

 

7. Leiedal.  Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene 

vergadering van 15 december 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op donderdag 15.12.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Leiedal 

plaats om 17.00 uur in de kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 
 

1. Jaaractieplan en begroting 2017 

2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017 

3. Benoeming Commissaris-Revisor 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten. 

5. Varia 

 



De gemeenteraad heeft in zitting van 19.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aangesteld voor de duur van de legislatuur.   

 

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 vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 19.05.2014 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

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

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de 

buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 15.12.2016; 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 
 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 15.12.2016, 

zoals opgenomen in de uitnodiging van 23.09.2016, wordt op basis van de bekomen 

documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Voor de stad Harelbeke verandert er niets in de wederzijdse exclusiviteiten. 

 

Artikel 3: 

 

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

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

8. Psilon. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene 

vergadering van 13 december 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 13.10.2016 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon, die doorgaat op dinsdag 13.12.2016 om 18.30 u. Deze 

vergadering vindt plaats in het onthaalgebouw Horizon van het crematorium Uitzicht, 

Amb. Baertlaan 5 te Kortrijk, met volgende agenda: 

  



1. Vaststelling werkprogramma 2017 

2. Vaststelling begroting 2017 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse en de heer 

Annick Vandebuerie aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger en tweede 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  Mevrouw Inge Bossuyt en de heer 

Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend 

vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de 

legislatuur. 

 

Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

buitengewone algemene vergadering van 13.12.2016. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de buitengewone algemene vergadering van 

Psilon van 13.12.2016. 

 

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 vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 
dagordepunten op de buitengewone algemene vergadering: positieve opstelling. 

 

9. Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de 

gemeenteraad. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De heer Willy Vandemeulebroucke werd op 17.10.2016 voor de periode vanaf 

17.10.2016 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad van de stad 

Harelbeke. 

 

Art. 8 par. 4 van het gemeentedecreet (GD) bepaalt dat buiten de gevallen van 

vervallenverklaring, verhindering, ontslag of overlijden, de voorzitter van de 

gemeenteraad om redenen van tijdelijk afwezigheid of wanneer hij bij een welbepaalde 



aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 27 GD, met behoud van de 

toepassing van de nationaliteitsvereiste vermeld in artikel 8, § 1, eerste lid, vervangen 

wordt door het gemeenteraadslid waaraan hij zijn bevoegdheid schriftelijk heeft 

opgedragen.  Dit gemeenteraadslid neemt dan het voorzitterschap van de gemeenteraad 

waar.  Bestaat dergelijke schriftelijke aanwijzing niet, dan wordt de voorzitter vervangen 

door de leden van de gemeenteraad van Belgische nationaliteit volgens rang. 

 

Verwijzend naar de continuïteit van het bestuur heeft de voorzitter van de gemeenteraad 

beslist op 17.10.2016 van de mogelijkheid tot schriftelijke vervanging via door de 

voorzitter aangewezen gemeenteraadsleden gebruik te moeten maken.    Artikel 8 par. 4 

verzet zich niet tegen een cascadesysteem. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de navolgende personen, in dalende volgorde 

en de navolgende bij gebreke aan beschikbaarheid van de voorgaande, als 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bij tijdelijke afwezigheid of belet 

overeenkomstig artikel 27 GD van de titularis-voorzitter van de gemeenteraad 

aangesteld: 

 

1. Alain Top 

2. Annick Vandebuerie 

3. David Vandekerckhove 

4. Jacques Maelfait 

5. Inge Bossuyt 

6. Michaël Vannieuwenhuyze 

7. Patrick Claerhout 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 8 

par. 4; 

 

Om deze redenen; 

 

In aanwezigheid van voormelde leden. 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het voorgaande. 

 

10. Toekennen van de titel van ere-schepen. 

De gemeenteraad, 

 

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 verleent gunstig advies. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 69; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 19.07.2007 houdende het statuut van de 

lokale en provinciale mandataris; 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de gemeenteraadsbeslissing van 09.09.2013 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Kent de titel van ere-schepen toe aan de heer Filip Kets, Keizersstraat 10 te 8530 

Harelbeke en bepaalt dat deze eretitel wordt toegekend overeenkomstig het gemeentelijk 

reglement vastgesteld door de gemeenteraad op 09.09.2013. 

 

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

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1.  

 

Bij brief van 11.05.2016 (ontvangen op 13.05.2016) deelde de provinciegouverneur een 

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

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

 

Bij beslissing van 20.06.2016 adviseerde de gemeenteraad ongunstig.  Deze beslissing 

werd binnen de wettelijke termijn van 60 dagen aan de provinciegouverneur 

overgemaakt. 

 

2. 

 

Naar aanleiding van de adviesverlening in de diverse gemeenteraden bleek dat twee 

gemeenten (Gistel en Poperinge) niet alle gemaakte kosten en ontvangsten hadden 

ingediend.  Daardoor is de financiële basis waarop de uiteindelijke berekening voor 2013 

en 2014 gebeurde niet correct en dient een herberekening te gebeuren. 

 

3. 

 

Bij aangetekende brief van 11.10.2016 – ontvangen op 13.10.2016 – werd de 

aangepaste afrekening ontvangen. 



 

De voorgelegde afrekening is de volgende. 

 

Rekening 2013   51.201,04  euro 

Afgenomen voorschot  41.233,59  euro 

Te betalen saldo     9.967,45  euro  

 

Rekening 2014   52.476,58  euro 

Afgenomen voorschot  41.745,57 euro 

Te betalen saldo    10.731,01  euro  

 

Totaal saldo    20.698,46 euro 

 

Het bedrag dat bij brief van 11.05.2016 in eerste instantie werd meegedeeld bedroeg 

19.664,70 euro. 

 

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

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

brengen. 

 

4. 

 

De afname van het voormelde voorschot werd door de gouverneur voor  de jaren 2013 

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

 

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

 

Daaropvolgend liet de gouverneur bij brief van 22.09.2015 weten hoeveel de afgenomen 

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

13.10.2015. 

 

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

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

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

voorziet dat voor elk kalenderjaar een gemotiveerde beslissing moet worden genomen 

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

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

uitdrukkelijk gesteld. 

 

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

 

Het aangekondigde voorschot werd medio oktober 2015 afgenomen van de rekening van 

de stad. 

 

5. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor het voorstel van 

definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, opgenomen in de voorliggende brief 

van 11.10.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden. 

 

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

het toepassingsgebied van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen valt.   

 

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

voorliggende voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip 



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

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

 

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

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

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

liggen.  Beiden moeten afdoende zijn. 

 

Minstens op volgende wijze schendt de beslissing van de gouverneur de wet van 

29.07.1991: 

 

- De wet van 29.07.1991 (met name art. 3)  is geschonden doordat de precieze 

berekening geen deel uitmaakt van de brief (er wordt enkel in abstracto een 

systeem meegegeven), terwijl de wet vereist dat de redenen waarop de beslissing 

steunt, dus ook de concrete berekening, deel moet uitmaken van de 

beslissing.  Dit argument is heel goed te begrijpen omdat, bij gebreke aan een 

concrete berekening, de betrokken besturen de berekening niet op rekenfouten 

kunnen controleren. 

- Hetzelfde artikel van de wet van 29.07.1991 is eveneens geschonden doordat in 

sub 2 van de  brief van 11.10.2016 nergens cijfermatig en via in het besluit 

aangehaalde cijfers wordt aangeduid hoe de historische meerkost van de Y-

korpsen tegenover de Z-korpsen, rekening houdend met de verdeling van de 

kosten in het verleden, zou kunnen leiden tot een forfaitaire som bepaald op 6 % 

van de totale kosten van de Z-centra. 

- De wet wordt andermaal en in hetzelfde artikel geschonden doordat in sub 3 van 

de aangehaalde brief wordt verwezen naar een brief van 04.03.2013 van de 

minister van Binnenlandse Zaken die onwettig is doordat hij buiten het 

grondwettelijk kader en in strijd met de bevoegdheid van de wetgever 

voorwaarden toevoegt én in deze brief enkel rekening wordt gehouden met het 

bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen en niet tevens met lokale en regionale 

omstandigheden zoals nochtans opgelegd in art. 10 par. 3 van de wet civiele 

bescherming.  Opnieuw ook – en dat geldt voor iedere stap in de redenering – is 

geen concrete berekening toegevoegd. 

 

Het ontbreken van het voorgaande laat de stad telkens niet toe om de afrekening te 

controleren.  Zodoende voldoet de beslissing van de gouverneur, neergelegd in de brief 

van 11.10.2016 niet aan de vereisten gesteld door art. 3 van de wet van 29.07.1991. 

 

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

voormelde wijze schendt. 

 

Voorbehoud wordt gemaakt waar het behoort nog verder te argumenteren tegen de 

voorliggende beslissing van de gouverneur. 

 

6. 

 

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

maakt deze tot de hare. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

zonder zich daartoe te willen beperken artikel 10; 

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

artikel 42 par. 1. 

 

 



Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de brief van 11.10.2016 (ontvangen op 13.10.2016) uitgaande van de 

provinciegouverneur met het tweede voorstel van de definitieve eindafrekening van de 

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

mogelijke jaren (2013 en 2014). 

 

Artikel 2: 

 

Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 

 

Artikel 3: 

 

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

afrekening in haar geheel ongunstig. 

 

Artikel 4: 

 

Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur. 

 

12. Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren eerste bijakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch. 

 

Tussen de stad en de brandweerzone bestaat een gebruiksovereenkomst van 23.01.2015 

waarbij de brandweerkazerne gelegen in de Twee-Bruggenstraat 2 te 8530 Harelbeke, 

eigendom van de stad Harelbeke, door de eigenaar aan de brandweerzone-gebruiker in 

gebruik wordt gegeven voor onbepaalde duur. 

 

In de overeenkomst is de conciërgewoning van deze brandweerkazerne begrepen. 

 

Partijen wensen dat, aansluitend aan een tussengekomen regeling betreffende de dienst 

100 de voormelde conciërgewoning met onmiddellijke ingang uit de 

gebruiksovereenkomst wordt gelicht.   

 

Na onderhandelingen wordt volgende in het dispositief opgenomen tekst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 57 § 3, 1° en 43, par. 2, 12°; 

- de wet op de Civiele Veiligheid van 15.05.2007 in zonderheid en zonder zich 

daartoe te willen beperken artikel 210; 



 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

De eerste bijakte aan de gebruiksovereenkomst voor de brandweerkazerne eigendom 

van de stad Harelbeke gelegen in de Twee-Bruggenstraat 2 wordt goedgekeurd luidend 

als volgt. 

 

Gebruiksovereenkomst brandweerkazerne. 

Eerste bijakte  

 

Ondergetekenden 

 

1. De stad Harelbeke,  met zetel aan de Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, optredend 

als eigenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de 

gemeenteraad, de heer Willy Vandemeulebroucke en de secretaris, de heer Carlo 

Daelman, hierna te noemen: partij 1 – de eigenaar of de stad 

 

en 

 

2. Hulpverleningszone Fluvia, Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar voorzitter Claude Croes, hierna te noemen: partij 2 – 

de gebruiker of Fluvia, 

 

komen het volgende overeen: 

 

1. Tussen de eigenaar en de gebruiker bestaat een gebruiksovereenkomst van 

23.01.2015 waarbij de brandweerkazerne gelegen in de Twee Bruggenstraat 2 te 

8530 Harelbeke, eigendom van de stad Harelbeke, door de eigenaar aan de 

gebruiker in gebruik wordt gegeven voor onbepaalde duur. 

2. In de overeenkomst is de conciërgewoning van deze brandweerkazerne begrepen. 

3. Partijen komen overeen dat de voormelde conciërgewoning met onmiddellijke 

ingang uit de gebruiksovereenkomst wordt gelicht en aldus een volledig aparte 

entiteit wordt. 

De conciërgewoning  kan worden beschreven als volgt: men komt de 

conciërgewoning binnen via een inkomdeur op het gelijkvloers waar men de trap 

naar boven kan nemen die leidt tot de voordeur van de conciërgewoning.  Via de 

tweede inkom komt men in de eet- en zithoek.  Aan de rechterzijde bevinden zich 

de kleerkasten, een eettafel met aantal stoelen.  Aan de linkerzijde de zithoek met 

een 3 tal zetels, tv-meubel en 1 tv.  De zit- en eethoek wordt verwarmd met een 

gaskachel.  Links van de zithoek komt men in de keuken terecht.  In de keuken 

kan niet gekookt worden.  Er is enkel een dubbele spoelbak en een aantal 

keukenkasten aanwezig. Aan de linkerzijde van de keuken bevindt zich nog een 

kleine berging, rechts heeft men toegang tot het terras dat langs de keuken, living 

en 2 slaapkamers door loopt.  Het terras is aangelegd in bankirai en voorzien van 

reling.  Via de living/eetkamer komt men in een gang terecht die een 3 tal 

slaapkamers en een badkamer bevat.   Aan de linkerzijde: 2 slaapkamers met 

telkens 1 bed en een aantal kasten.   Op het einde van de gang bevindt zich een 

derde slaapkamer waar 1 bed, 1 pc en een inbouwkast staat.  Deze kamer dient 



tevens als oefenruimte (pop).  Aan de rechterkant bevindt zich een badkamer.  De 

badkamer is voorzien van een bad, badkamermeubel en lavabo. 

Van de conciërgewoning wordt een grondplan, bestaande uit twee delen, aan deze 

overeenkomst gehecht teneinde er één geheel mee uit te maken. 

4. Er wordt door de stad Harelbeke voorzien in een brandwerende deur van het type 

EI30 ter hoogte van het sas op de verdieping.  

5. Ter vergoeding van alle  energiekosten zal de stad aan Fluvia een forfaitaire 

vergoeding van 250 euro per jaar betalen. 

6. Indien de stad Harelbeke via overeenkomst het conciërgegebouw aan leden van 

de hulpverleningszone ter beschikking zou stellen om er tijdens een oproepdienst 

te verblijven, dan staat dit gelijk aan een oproepdienst thuis in de zin van artikel 

174, 4° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het 

administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.  

7. De stad Harelbeke zal een exemplaar van de standaardovereenkomst bedoeld in 
6. aan Fluvia ter beschikking stellen. 

 

Aldus gedaan en in tweevoud getekend te Harelbeke op …(datum)…2016. 

 

 

Partij 1 – de eigenaar, 

 

Carlo Daelman     Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris      Voorzitter van de gemeenteraad 

 

 

Partij 2 – de gebruiker 

 

 

Claude Croes 
Voorzitter Hulpverleningszone 

 

13. Hulpverleningszone Fluvia.  Dotatie 2016 na budgetwijziging en dotatie 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone 

gefinancierd.  De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van 

een akkoord bereikt tussen de verschillende gemeenteraden (art. 68 par. 2 van de wet 

van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid). 

 

De prezoneraad van de hulpverleningszone Fluvia, hulpverleningszone waartoe de stad 

Harelbeke behoort, heeft in de zitting van 26.09.2014 de gemeentelijke verdeelsleutel en 

het macrobudget van 2015-2019 (meerjarenplanning) besproken.  Deze 

meerjarenplanning en verdeelsleutel werden reeds  in 2014 aan de gemeenten ter 

kennis/goedkeuring meegegeven. 



 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 20.10.2014 werd de financiële verdeelsleutel van de 

gemeentelijke dotatie van de hulpverleningszone Fluvia, dringende medische 

hulpverlening inbegrepen, goedgekeurd. 

 

Aanvullend besliste de zoneraad in haar vergadering van 29.05.2015 om het 

vakantiegeld 2014 ten laste van de zone te nemen in de begroting 2015 en om de 

toekomstige vakantiegelden te begroten in het jaar volgend op het werkjaar. 

 

Gezien de opstartfase van de zone, zullen de gemeentelijke dotaties voor exploitatie en 

investeringen in de beginjaren ten volle dienen aangewend te worden teneinde de 

werking niet in het gedrang te brengen. 

 

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig, voor 2017 op een afronding na, 

binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 

 

Meerjarenplanning - Dotaties 2015-2019 
Exploitatie en investeringen     

  Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019 

ANZEGEM 3,21% 308 532,82 327 461,65 341 782,28 345 864,92 351 309,45 

AVELGEM 2,24% 215 300,16 228 509,06 238 502,28 241 351,22 245 150,52 

DEERLIJK 3,06% 294 115,40 312 159,70 325 811,15 329 703,01 334 893,12 

HARELBEKE 7,13% 685 308,11 727 352,51 759 161,26 768 229,55 780 322,86 

KORTRIJK 37,26% 3 581 287,54 3 801 003,45 3 967 229,84 4 014 618,95 4 077 816,21 

KUURNE 4,24% 407 532,45 432 535,01 451 450,74 456 843,38 464 034,91 

LENDELEDE 1,38% 132 640,28 140 777,91 146 934,44 148 689,59 151 030,23 

MENEN 9,95% 956 355,64 1 015 029,10 1 059 418,60 1 072 073,50 1 088 949,85 

WAREGEM 10,83% 1 040 937,84 1 104 800,52 1 153 115,92 1 166 890,05 1 185 258,98 

WEVELGEM 8,06% 774 696,12 822 224,58 858 182,30 868 433,41 882 104,10 

ZWEVEGEM 6,84% 657 434,43 697 768,75 728 283,74 736 983,19 748 584,62 

SPIERE-HELKIJN 0,64% 61 514,33 65 288,30 68 143,51 68 957,49 70 043,01 

LEDEGEM 2,33% 223 950,62 237 690,23 248 084,96 251 048,37 255 000,32 

WIELSBEKE 2,83% 272 008,69 288 696,72 301 322,07 304 921,41 309 721,41 

  100,00% 9 611 614,45 10 201 297,51 10 647 423,07 10 774 608,03 10 944 219,57 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet en de 

artikelen 67, 68 en 134 van wet betreffende de civiele veiligheid. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 §1 

- de wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikel 67 en 68 en artikel 134; 

- het Koninklijk besluit van 02.02.2009 tot vaststelling van de territoriale 

afbakening van de hulpverleningszones; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met 16 stemmen voor, 13 onthoudingen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2016, na budgetwijziging 2016,  lastens 

de stad Harelbeke voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een exploitatie- en een 

investeringstoelage als volgt: 

 

Dotatie voor exploitatie:   631.454,01 euro. 

Dotatie voor investeringen:    95.898,50 euro. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2017 lastens de stad Harelbeke voor de 

hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een exploitatie- en een investeringstoelage als 

volgt: 

 

Dotatie voor exploitatie:   641.873 euro. 

Dotatie voor investeringen:  117.289 euro. 

 

Artikel 3: 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder ter 

kennisgeving, de provinciegouverneur ter goedkeuring en de hulpverleningszone Fluvia 

eveneens ter kennisgeving. 

 

14. Uniforme algemene politieverordening. Zesde wijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd vastgesteld 

op 12.04.2010.  Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 09.12.2013, 

28.04.2014, 20.04.2015 en 21.12.2015. 

 

Thans ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot zesde wijziging 

van vier bepalingen van het algemeen deel (gemeenschappelijk met Deerlijk) en een 

bepaling in het bijzonder deel voor. 

 

2. Eerste wijziging in het algemeen deel 

 

Art. 36, 1° van de APV luidt als volgt: “De eigenaars, bewoners of verantwoordelijken op 

grond van welke titel dan ook zijn verplicht:  

1° zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel van hun 

gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, toe te staan dat aanduidingen 

van openbaar nut en nutsvoorzieningen worden aangebracht.” 

 

In overleg en op vraag van de gemeente Deerlijk stelt het college voor, ten einde de 

uniformiteit in de redactie  zo veel mogelijk te garanderen, tussen het woord 

“nutsvoorzieningen” en het woord “worden” volgende tekst toe te voegen: “- met 

inbegrip van kerstverlichting –“.  Dit gebeurt omdat in Deerlijk bepaalde inwoners het 

aanbrengen van kerstverlichting aan hun gevels hebben geweigerd. 



 

3. Tweede wijziging in het algemeen deel 

 

Artikel 102 van de APV luidt als volgt: “Het is verboden, zoals bepaald in art. 559, 1° van 

het Strafwetboek, buiten de gevallen omschreven in boek III, titel IX, hoofdstuk III van 

het Strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, 

bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening”. 

 

Beschadiging van voertuigen (roerende goederen) die door de beschadiging niet meer 

kunnen rijden vallen, krachtens de interpretatieregel dat een specifieke bepaling primeert 

op een algemene bepaling, onder art. 521 derde lid van het Strafwetboek.  Ook de 

overtreding van deze bepaling kan met een GAS-boete worden bekleed.  Tot nu toe is 

van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

 

Momenteel is het dus zo dat, bij opzettelijke beschadiging van een voertuig dat rijvaardig 

blijft de sanctionerend ambtenaar bevoegd is, maar dat deze niet bevoegd is als de 

vrijwillige beschadiging voor gevolg heeft dat het voertuig niet meer rijvaardig is.  Dit 

compliceert de afhandeling van dossiers voor parket en sanctionerend ambtenaar – 

doordat telkens moet worden nagegaan of het voertuig nog rijvaardig is - en kan bij de 

burger leiden tot onbegrip. 

 

Op voormelde gronden wordt voorgesteld in de APV een artikel 102bis in te voegen 

luidend als volgt: ”De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het 

oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen zoals bedoeld in art. 

521 derde lid van het Strafwetboek is verboden en wordt gesanctioneerd overeenkomstig 

de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, bemiddeling en 

begrippenkader) van deze verordening”. 

 

3. Derde wijziging in het algemeen deel 

 

Art. 88 van de APV luidt als volgt: “Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke 

machtiging van de burgemeester, enig vuur aan te leggen waarbij het gebruik of de 

aanwezigheid van open vuur of vlammen een risico doet ontstaan voor het publiek.  

De aanvraag tot machtiging dient samen met de nodige stukken, tijdig, minstens 

vierentwintig uur voor de aanvang van de activiteit ingediend te worden.  

Het is enkel toegelaten niet-afvalstoffen te gebruiken die geen hinderlijke 

rookontwikkeling met zich meebrengen.” 

 

Het artikel stelt een bepaling die de brandveiligheid dient te vrijwaren.  Zie het hoofdstuk 

waaronder het artikel voorkomt. 

De tekst van het artikel laat niet toe ter vrijwaring van het milieu afvalverbranding (bv. 

van snoeisel en rommel allerlei) achteraan in de tuin of elders administratief te vervolgen 

en, met het oog op de vrijwaring van het milieu, eventueel te bestraffen met een 

gemeentelijke administratieve sanctie.  Nochtans is de invoering van dergelijke bepaling 

op grond van art. 16.6.2 par. 2 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid 

(DABM) mogelijk. 

 

Het college stelt voor, in Hoofdstuk  3 van Titel 4 van het Algemeen Deel “Verwijdering 

van afvalstoffen” onder een nieuwe afdeling 5 “Verbranden van afval” volgend artikel 

133bis in de APV op te nemen:  

 

“Het is, met behoud van de bepaling van art. 88 van deze verordening (dat in hoofdzaak 

slaat op vuren in het kader folkloristische en sociale evenementen), verboden om buiten 

een daartoe bestemde en door de bevoegde overheid vergunde inrichting op openbaar of 

privaat domein afval te verbranden.” 



 

5. Vierde wijziging in het algemeen deel tevens wijziging in het bijzonder deel 

 

Blijkens art. 18 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (het zgn. materialendecreet) ontwerpt OVAM (de 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) uitvoeringsplannen voor het beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen.  Na een openbaar onderzoek en een adviesronde 

stelt de Vlaamse regering dan deze plannen of de wijziging eraan vast.  Dergelijke 

plannen zijn bindend, behalve als is aangegeven dat deze plannen niet bindend zijn.  Ze 

worden bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. 

 

De Vlaamse regering heeft op 16.09.2016 het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval vastgesteld.    Dit plan is van normatieve aard en werd nog niet 

bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  Deze bekendmaking is 

overeenkomstig artikel 190 van de Gecoördineerde Grondwet en art. 84 van de 

bijzondere wet van 08.08.1980 vereist opdat het plan verbindend zou worden. 

 

Het uitvoeringsplan gebruikt de term “recyclagepark” in plaats van “containerpark”. In 

een recyclagepark worden voornamelijk stromen ingezameld om ze te recycleren en zo 

de materiaalkringloop te sluiten.  Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om 

vanaf het verbindend worden van het genoemde plan in de algemene politieverordening 

het woord “containerpark” te vervangen door “recyclagepark”.  

 

6. Wijziging in het bijzonder deel 

 

Om het risico in te dijken dat er tijdens Harelbeke Kermis op het tracé van de kermis met 

glazen en flessen wordt gegooid stelt het college voor in de algemene politieverordening 

van de stad Harelbeke, Deel 3. “Bijzonder deel”,  Titel 2 “Openbare orde en rust” onder 

een nieuw Hoofdstuk 3 “Bijzondere bepaling en betreffende Harelbeke Kermis” volgend 

nieuwe artikel 214bis op te nemen: 

 

“Het is tijdens Harelbeke Kermis, van vrijdagavond om 17.00 u. tot en met 

maandagmorgen om 08.00 u., verboden om - op het gehele traject van de kermis -  

buiten een straal van een meter buiten drankgelegenheden, al dan niet tijdelijke 

terrassen en al dan niet tijdelijke verkooppunten, in het bezit te zijn van glazen 

recipiënten zoals glazen en flessen, tenzij voor het aanvoeren en afvoeren van de 

drankvoorraad in functie van levering vóór en tijdens de kermis of opruimen nà de 

kermis. 

 

Goederen die in het bezit worden gehouden in strijd met het voorgaande lid kunnen in 

beslag worden genomen.”   

 

7. 

 

Aangezien de aanvullingen en wijzigingen aan de APV, via art. 2 van deze algemene 

politieverordening wat betreft de overtredingen ervan strafbaar zijn met een 

gemeentelijk administratieve geldboete – ook in hoofde van minderjarigen die de volle 

leeftijd van 16 jaar hebben bereikt - dient het advies van de jeugdraad te worden 

ingewonnen bij toepassing van art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties. 

 

De jeugdraad heeft op 05.10.2016 gunstig advies uitgebracht. 

  



8. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° GD en art. 119 NGW.  

Alle voorgaande wijzigingen hebben de handhaving van de openbare orde in de 

ruimste zin van het woord als voorwerp. 

 

9. 

 

Er wordt, na overleg met de gemeente Deerlijk en aangezien het dossier daar al in 

de gemeenteraad van oktober 2016 wordt behandeld, voorgesteld de wijzigingen in 

werking te laten treden op 01.12.2016 behoudens voor wat betreft de vervanging 

van het woord “containerpark” door het woord “recyclagepark” waar wordt 

voorgesteld de inwerkingtreding te regelen zoals hiervoor aangegeven.  

 

 

*** 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 

de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 zoals thans van kracht; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

- de uitvoeringsbesluiten bij de aangehaalde wet van 24.06.2013; 

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

art. 43 par. 2, 2°, 186 en 187. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 2. “Algemeen deel”,  

Hoofdstuk 2, Titel 1, afdeling 2, wordt in art. 36, 1°  tussen het woord 

“nutsvoorzieningen” en het woord “worden”  de tekst “- met inbegrip van kerstverlichting 

–“ toegevoegd zodat het artikel 36, 1° voortaan luidt als volgt: 

 

Art. 36. 

De eigenaars, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook zijn 

verplicht:  

1° zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel van hun 

gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, toe te staan dat aanduidingen 

van openbaar nut en nutsvoorzieningen - met inbegrip van kerstverlichting – worden 

aangebracht. 

 

Artikel 2: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 2. “Algemeen deel”,  Titel 

3, Hoofdstuk 8 “Bestrijding van overlast door vandalisme en vernielingen” wordt een 

nieuw artikel 102bis opgenomen luidend als volgt: 

 



”De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te 

schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen zoals bedoeld in art. 521 derde lid 

van het Strafwetboek is verboden en wordt gesanctioneerd overeenkomstig de 

bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, bemiddeling en 

begrippenkader) van deze verordening”. 

 

Artikel 3: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 2. “Algemeen deel”,  Titel 

4, Hoofdstuk 3 “Verwijdering van afvalstoffen” wordt onder een nieuwe afdeling 5 

“Verbranden van afval” volgend artikel 133bis in de APV opgenomen:  

 

“Het is, met behoud van de bepaling van art. 88 van deze verordening (dat in hoofdzaak 

slaat op vuren in het kader folkloristische en sociale evenementen), verboden om buiten 

een daartoe bestemde en door de bevoegde overheid vergunde inrichting op openbaar of 

privaat domein afval te verbranden.” 

 

Artikel 4: 

 

In de navolgende artikelen van de algemene politieverordening wordt het woord 

“containerpark”  vervangen door het woord “recyclagepark”: art. 28.11, 29.4, 124, 298, 

301, 304, 306, 314, 317, 319, 324, 328 

 

Artikel 5: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 3. “Bijzonder deel”,  Titel 

2 “Openbare orde en rust” wordt onder een nieuw Hoofdstuk 3 “Bijzondere bepaling en 

betreffende Harelbeke Kermis” volgend nieuw artikel 214bis opgenomen: 

 

“Het is tijdens Harelbeke Kermis, van vrijdagavond om 17.00 u. tot en met 

maandagmorgen om 08.00 u., verboden om - op het gehele traject van de kermis -  

buiten een straal van een meter buiten drankgelegenheden, al dan niet tijdelijke 

terrassen en al dan niet tijdelijke verkooppunten, in het bezit te zijn van glazen 

recipiënten zoals glazen en flessen, tenzij voor het aanvoeren en afvoeren van de 

drankvoorraad in functie van levering vóór en tijdens of opruimen nà de kermis. 

 

Goederen die in het bezit worden gehouden in strijd met het voorgaande lid kunnen in 

beslag worden genomen.”   

 

Artikel 6: 

 

De overtreding van de bij deze beslissing in de algemene politieverordening ingevoegde, 

gewijzigde of hervastgestelde bepalingen is strafbaar overeenkomstig artikel 2 van de 

algemene politieverordening van de stad Harelbeke zoals oorspronkelijk vastgesteld op 

12.04.2010 en naderhand verschillende malen gewijzigd. 

 

Artikel 7:  

 

Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

Gemeentedecreet. 

 

Voormelde wijzigingen treden in werking op 01.12.2016 behoudens voor wat betreft de 

vervanging van het woord “containerpark” door het woord “recyclagepark”.  Deze 

vervanging treedt in werking op het ogenblik van het verbindend worden van het 

uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, vastgesteld door de 

Vlaamse regering op 16.09.2016. 

 



Artikel 8:  

 

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de 

oorspronkelijke tekst van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, 

hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 12.04.2010 en gewijzigd bij besluit van 

17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014, 20.04.2015 en 21.12.2015 te coördineren met de 

tekst van deze wijzigingsbeslissing. 

 

Artikel 9: 

 

Een afschrift van onderhavige beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie van de 

Provincieraad, de procureur des Konings, de afdelingsgriffier van de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de afdelingsgriffier van de politierechtbank 

van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, aan de sanctionerend ambtenaren, de 

bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de Politiezone GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) 

en aan de voorzitter van het politiecollege. 

 

15. GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties).  Protocolakkoord met het 

parket.  Bekrachtiging addendum. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 19.01.2015 bekrachtigde de gemeenteraad het protocolakkoord, af te sluiten met het 

parket West-Vlaanderen, in verband met de gemengde inbreuken die opgenomen werden 

in GAS (gemeentelijke administratieve sancties). 

 

Door het afsluiten van het protocol kunnen de gemengde inbreuken sneller door de 

sanctionerend ambtenaar worden behandeld, omdat er dan voor de lichte gemengde 

inbreuken niet langer een termijn van twee maanden geldt waarbinnen het parket de 

zaak tot zich kan trekken of voor zware gemengde inbreuken een identieke termijn geldt 

waarbinnen het parket expliciet de zaak uit handen moet geven.   

Deze tijdswinst van twee maanden is belangrijk, gezien de vervaltermijn voor het 

behandelen van een GAS-dossier buiten bemiddeling slechts zes maanden bedraagt, 

hetgeen een korte termijn is. 

 

Volgende gemengde inbreuk is bijkomend voorzien in de algemene politieverordening: 

 

- Artikel 521 lid 3 van het strafwetboek: vernieling of onbruikbaarmaking, met het 

oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen. 

 

Voor deze feiten moet het protocol worden aangevuld.  Een addendum in die zin wordt 

voorgelegd. 

 

Het addendum werd door het college van burgemeester en schepenen van  27.09.2016 

aanvaard en wordt thans aan de gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

57 par. 1; 

- de wet van 2406.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 23; 

- het K.B. van 21.12.2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model 

van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties. 



 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Het voormelde addendum wordt bekrachtigd luidend als volgt: 

 

 

ADDENDUM BIJ HET PROTOCOLAKKOORD 

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN 

GEMENGDE INBREUKEN 

 

TUSSEN: de stad Harelbeke, namens wie handelen de heer Alain Top, burgemeester, en 

de heer Carlo Daelman, stadssecretaris, handelend in uitvoering van een beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke van 27.09.2016 en 

een beslissing van de gemeenteraad van XX.XX.2016 onder ontbindende voorwaarde van 

iedere maatregel van bestuurlijk toezicht; 

 

EN 

 

De gemeente Deerlijk, namens wie handelen de heer Claude Croes, burgemeester, en 

…(naam)…, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van een beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente Deerlijk van XX.XX.2016 en 

een beslissing van de gemeenteraad van XX.XX.2016 onder ontbindende voorwaarde van 

iedere maatregel van bestuurlijk toezicht; 

 

EN 

 

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, 

vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie Cool, procureur des Konings, verklarend 

voormelde ontbindende voorwaarde te kennen en te aanvaarden; 

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 

 

Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

inzonderheid op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft; 

 

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet; 

 

Gelet op de Algemene politieverordening van de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk 

(APV), zoals laatst gewijzigd in de gemeenteraad van XX.XX.2016 wat Harelbeke betreft  

en XX.XX.2016 wat Deerlijk betreft; 

 

Gelet op het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in 

geval van gemengde inbreuken tussen partijen van 25.01.2015 met inwerkingtreding op 

01.03.2015; 

 

VOORAFGAANDELIJK: 

 



Het protocolakkoord (Bijzondere modaliteiten punt 10) voorziet dat elke wijziging kan 

worden voltrokken bij wijze van addendum, behoorlijk gedagtekend en ondertekend door 

alle partijen vermeld in de aanhef van het protocolakkoord. 

 

In de gemeenteraad van de stad Harelbeke van XX.XX.2016 en de gemeenteraad van de 

gemeente Deerlijk van XX.XX.2016 werd, met ingang van 01.12.2016, volgend artikel 

102bis aan de algemene politieverordening (APV) toegevoegd: 

 

”De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te 

schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen zoals bedoeld in art. 521 derde lid 

van het Strafwetboek is verboden en wordt gesanctioneerd overeenkomstig de 

bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, bemiddeling en 

begrippenkader) van deze verordening”. 

Dit impliceert een aanvulling van het in het aangehaalde protocolakkoord, meer bepaald 

in pt. C. “Gemengde inbreuken, artikel 2. Behandeling van gemengde inbreuken, I. 

Opties”. 

 

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1 – Aanvulling van punt C. “Gemengde inbreuken, Artikel 2. Behandeling 

van gemengde inbreuken, I. Opties.”, met een punt 10 luidend als volgt: 

 

“10. Artikel 521 derde lid Strafwetboek - vernieling of onbruikbaarmaking, met het 

oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen. 

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk aan een richtwaarde van  

500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.” 

 

Artikel 2 – Inwerkingtreding 

 

Dit addendum treedt in werking met ingang van 01.12.2016. 

 

Opgemaakt te Harelbeke, op XX.XX.2016, in zo veel exemplaren als er partijen zijn. 

 

Voor de Stad Harelbeke,     Voor de gemeente Deerlijk,  

 

Carlo Daelman Alain Top   …(naam)…  Claude Croes 

secretaris  burgemeester   secretaris  burgemeester  

 

de procureur des Konings van West-Vlaanderen 

Jean-Marie Cool 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

16. Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van het 

stadsbudget op zicht van het budget 2017 van de politiezone. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het ontwerp van de politiebegroting dienstjaar 2017 wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan de politieraad in zitting van 22.11.2016. 

 

De voorgelegde begroting van de politiezone dienstjaar 2017 komt tot een globaal 

bepaalde dotatie van 3.372.300 euro ten laste van de stad Harelbeke (72,2267 % van 



het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.296.748 euro ten laste van de 

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

 

Wat de stad Harelbeke betreft geeft deze begroting aanleiding tot een meerkost van 

496.137,19 euro ten opzichte van de begrotingswijziging van het dienstjaar 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 255, 18°. 

- Het gemeentedecreet inzonderheid art. 42 par. 1. 

- 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 begroting van de 

politiezone voor het dienstjaar 2017 ten laste van de Stad Harelbeke op 3.372.300 euro. 

 

Artikel 2: 

 

Beslist dit bedrag op te nemen op het stadsbudget 2017. 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

17. Toelagen socio-culturele verenigingen 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het budget is onder budgetsleutel BI 070500 AR 649300 10.000 euro als toelage 

voorzien om te verdelen onder de socio-culturele verenigingen die niet nominatief in het 

budget opgenomen zijn. 

 

100 verenigingen dienden een correct werkingsverslag in. 13 daarvan krijgen al een 

toelage via een ander stadskanaal of worden nominatief in het budget vermeld. 87 

verenigingen kunnen dus een toelage krijgen van 110 euro of 9.570 euro in totaal.  

 

De toelageregeling moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd, aangezien er geen 

door de gemeenteraad goedgekeurd reglement ter zake bestaat.  

 

De cultuurraad gaf in haar vergadering van 27 oktober 2016 een positief advies. 

 



De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, art. 42, par. 1 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De criteria voor de verdeling van de toelagen aan de socio-culturele verenigingen worden 

aanvaard en de bedragen voor 2016 worden als volgt samengesteld. 

 

Krijgen een toelage van 110 euro, de volgende verenigingen: 

 

1. Balletschool Lunatica 

2. Bavostappers 

3. Beweging.net Harelbeke-Stasegem 

4. Bols Bavikhove 

5. Bolsters 

6. Buurtwerking De Zandberg 

7. Buurtwijkcomité Vredeswijk 

8. CoOperArti vzw 

9. Curieus Eiland 

10. Curieus Harelbeke 

11. Curieus Stasegem 

12. Dansgroep Edelweiss Okra Harelbeke 

13. Davidsfonds Harelbeke-Bavikhove-Hulste 

14. De Harelbeekse Kookvrienden 

15. De Thermospulle 

16. Harelbeekse Fotovrienden 

17. Doomsauce Records vzw 

18. Eva Harelbeke St. Jozef 

19. Femma Bavikhove 

20. Femma De Straffe Madams 

21. Fotoclub Diafo 

22. Gezinsbond Bavikhove 

23. Gezinsbond Harelbeke-Stasegem 

24. Gezinsbond Hulste 

25. Het Losse Teater 

26. HVV-OVM Harelbeke 

27. Interclub vzw Curiosa 

28. JCI Harelbeke 

29. Jeugdharmonie Vooruit 

30. Jong Unizo Harelbeke 

31. Jonge Renners Bavikhove 

32. Jongerenkoor St. Salvator 

33. Jong-Markant 



34. Kaartersclub Hertogen van Brabant 

35. Kantklosclub ’t Spinneke 

36. Femma Sterk (vroeger KAV St.-Rita & Femma Stasegem) 

37. Kloar bie Doage 

38. Koninklijke Gildemanillers 

39. Koninklijk St.-Salvatorkoor 

40. Kunst in Hulste – Kunstwerkgroep 

41. Kunstkring De Geus 

42. KVG Mid+ 

43. KVLV Bavikhove 

44. KVLV Harelbeke-Stasegem 

45. KVLV Hulste 

46. KWB Bavikhove-Hulste 

47. KWB Stasegem bruist 

48. Landelijke Gilden Hulste-Bavikhove 

49. Liberale Vrouwen Harelbeke 

50. MC De Pinkers 

51. Mama’s en Papa’s 

52. Markant Harelbeke 

53. Markant Hulste 

54. Musica H vzw 

55. Natte Neuzen vzw 

56. Open atelier amateur boekbinders 

57. Oudercomité Ter Gavers 

58. Oudleiding Chiro Stasegem 

59. PASAR 

60. Raqs Sharqi 

61. SBOUYA 

62. Sint-Jozef kaartersclub 

63. Sint-Ritakaarters 

64. STAM-scouts Harelbeke 

65. ‘t Paletje 

66. Taunus M Club België vzw 

67. The Blue Stage Band 

68. Toneelvereniging De Leutemakers 

69. Toneelvereniging Hoger Op Stasegem 

70. Tuinhier Bavikhove-Hulste 

71. Tuinhier Harelbeke-Stasegem 

72. Unizo Bavikhove-Hulste 

73. Velt 

74. Vermeylenfonds Harelbeke 

75. Vitalis Zangkoor 

76. VIVA-SVV 

77. VOOGHA 

78. Vriendenkring Impuls 

79. Vriendenkring Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (gepensioneerden) 

80. Vrijzinnig centrum De Geus 

81. VTB-Kultuur 

82. Vzw Kantore 

83. Vzw Lithos Harelbeke 

84. Willemsfonds 

85. WOW 

86. Zangkoor Jonge Harten 

87. Zangkoor Jocanti 

 

  



Artikel 2 

 

Krijgen geen toelage toegekend wegens het niet indienen van het werkingsverslag: 

 

1. Kaartersclub Sporthalleke (tweede keer) 

2. Supportersclub Stijn Devolder (tweede keer) 

3. Wijkcomité ’t Vosje (tweede keer) 

4. Kaartclub “De Goudwinde” liet weten geen werking meer te hebben.  

5. Kaartersclub De Leiezonen 

6. Linx Plus Harelbeke 

 

Artikel 3 

 

Volgende verenigingen dienden wel een werkingsverslag is, maar krijgen geen toelage 

toegekend omdat ze nominatief in het budget vermeld zijn of een toelage via een ander 

stadskanaal krijgen: 

 

1. Arte del Sueño 

2. Buurtwerk Arendswijk 

3. Erfgoedkring Roede van Harelbeke 

4. Harmonieorkest Vooruit 

5. Liberale Bond Gepensioneerden 

6. NEOS Harelbeke 

7. NEOS Hulste 

8. Okra ‘seniorenbeweging’ Harelbeke 

9. S Plus Germinal Harelbeke 

10. Samana Bavikhove (vroeger Ziekenzorg) 

11. Ziekenzorg Harelbeke 

12. Ziekenzorg Stasegem 

13. Koninklijke Fanfare St. Cecilia 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

18. Vragenkwartiertje. 

1.Schepen Patrick Claerhout 

Als eerste variapunt wil ik jullie op de hoogte brengen van het feit dat ik een voorstel 

gemaakt heb voor het aanstellen van een nieuwe ereburger, laat zeggen 2 nieuwe 

ereburgers. 

Het gaat om de bedrijfsleiders van de onderneming van het jaar, de firma Vyncke uit 

onze stad Harelbeke, met name Peter (CEO) en Dieter Vyncke (COO). 

Deze nominatie komt er uiteraard naar aanleiding van de titel “onderneming van het 

jaar”, maar ook hun wereldwijde uitstraling vanuit Harelbeke in een 10-tal vestigingen. 

Zij nemen een voorbeeldfunctie op qua personeelsbeleid, getuige het feit dat zij zich 

allen Vynckeniers noemen, en zijn zeker een voorbeeld qua duurzaam ondernemen. 

Zij zetten reeds mee hun schouders onder het project bedrijvencentrum, zijn cultureel en 

sociaal geëngageerd, milieubewust op hun eigen site en ook in de wereld een voorloper 

inzake groene energie. 

In 2014 waren zij reeds Trends Gazelle van het jaar en genomineerd als onderneming 

van het jaar.   

In 2015 was Peter reeds genomineerd als manager van het jaar. 

In 2016 zijn zij dus verkozen tot onderneming van het jaar.  Peter is nu nog bij de 10 

kandidaten voor manager van het jaar.  U kunt hem gerust uw nominatiestem nog geven 

tot 2 december. 

Wat mij ook verheugt is dat zij al direct na hun verkiezing uitpakten met het feit dat zij 

nog 100 jaar op hun mooie site in Harelbeke wensen te blijven. 



Dit voorstel is vorige week reeds goedgekeurd door het college en ik hoop dat de 

gemeenteraad hier in december ook mee zal instemmen. 

Wij zullen dit ook meegeven op de ondernemingsmeeting donderdag waar ik u allen hoop 

te mogen verwelkomen, maar ik hield er aan om u, de gemeenteraad, als eerste op de 

hoogte te stellen. 

 

2.Raadslid Francis Pattyn: 

Het raadslid vindt het voorstel een goed idee en is ermee akkoord. 

 

3.Raadslid Rik Vandenabeele:  

Het raadslid stelt de vorige keer een vraag te hebben gesteld over de isolatiepremie.  

Daarvan is in de pers niks terug te vinden.  Wel blijkt dat de 30 % subsidie niet langer 

kan. 

 

4.Raadslid Rosanne Mestdagh:  

4.1. Commissie WOL. 

Deze commissie zou verleden week dinsdag doorgaan, maar is afgezegd door gebrek aan 

punten. Gebrek aan punten, terwijl vzw HISE momenteel op het punt staat om de 

krachten te bundelen met vzw Effect, dit door nieuwe maatregelen vanuit de overheid en 

HISE dus een gedeelte van zijn activiteiten zal overhevelen naar deze vzw. Dit is een 

heel belangrijke ontwikkeling in de werking van HISE. En aangezien de gemeente de 

grootste aandeelhouder van HISE is, is het voor alle gemeenteraadsleden belangrijk om 

dit te brengen.  

Binnen 2 maanden zullen we dit dan misschien op de dagorde krijgen, misschien zeg ik 

wel, als de commissie dan wel doorgaat, want dit hangt natuurlijk af van de 

dagordepunten, hier heb je alvast één belangrijk punt gekregen. 

 

4.2. De Lijn. 

Volgens mij beslist De Lijn zelf veel te veel wat wel en niet kan binnen ons mobiliteitsplan 

in Harelbeke.  

Ten eerste: verleden maand ben ik tussengekomen voor het feit dat er geen busvervoer 

is op de Arendswijk, men heeft dit aangekaart, omdat er protest was van de burgers, 

maar nog steeds houdt De Lijn zijn been stijf.  

Ten tweede: stelde ik en veel mensen zich vragen waarom de bus van lijn 74, denk ik 

toch, nu plots langs de Ballingenweg moest rijden, een straat die als fietsstraat ingericht 

wordt en waar er een school en een kinderdagverblijf is. Er dienden zelfs voorlopige 

aanpassingen te komen om voldoende te kunnen draaien. Het antwoord was eenvoudig, 

er was geen enkele mogelijkheid om met de bus op een veilige manier weg te geraken 

van het station naar de Gentsestraat.  

Een week geleden moest ik vaststellen dat de marktbus dan toch wel langs de Pieter 

Deconinckstraat indraait en zo de Gentsestraat, richting Kortrijk kan inrijden, het is een 

beetje manoeuvreerwerk als er een auto aan de post staat, maar het lukt.  

Dus mijn vraag is: waarom kan het voor de marktbus en niet voor de lijnbus 74?  

Ik dring er op aan om indien er omleidingen moeten gebeuren met bussen, dit eerst 

grondig te bestuderen, eens ter plaatse een kijkje te nemen en eens met de mensen van 

de afgesloten wijken te overleggen, en zeker de mindermobiele oudere mensen te 

bevragen. Zeker voor werken die verschillende maanden aanslepen. 

 

5.Raadslid Eric Kerckhof  

Met betrekking tot recent geplaatste borden “OMLEIDING“ op rondpunt 

Beneluxlaan/N391. 

Op dit rondpunt staan sinds een 3-tal weken borden met vermelding “omleiding”, 

waarvan het raadslid zelf en vooral de bewoners van de Keizershoek zich afvragen welke 

wegenwerken voor deze omleiding zorgen, en zij in feite misleidend zijn en eigenlijk voor 

onwetende bestuurders hen terug in de richting van de Beneluxlaan en 

Stasegem/Harelbeke leiden. 

  



Om even te verduidelijken : 

Komende van de Beneluxlaan en het groot rondpunt oprijdend wordt men voor volgende 

straten omgeleid. 

1. Zwevegemstraat richting Keizershoek. 

2. Vervolg N391 richting Kortrijk. 

3. Harelbekestraat richting Zwevegem. 

4. Banhoutstraat (doodlopend ) 

5. Blokkestraat richting Zwevegem. 

Verder op het rondpunt kan men dan wel via het bord omleiding volgende straten 

inrijden : 

1. N391 richting Heestert, Moen, Avelgem 

2. Terug Beneluxlaan. 

Als men dan de Beneluxlaan inrijdt komt men via het rondpunt Beneluxlaan / 

Kanaalstraat op het rondpunt van de Steenbrugstraat, waar men naar rechts geleid 

wordt die dan op het einde geen vervolg meer heeft. 

Volgens bewoners van de Steenbrugstraat rijden in deze straat camions verloren, temeer 

daar er in de Steenbrugstraat aan huisnr. 50 een bord staat dat er eigenlijk niet moet 

staan en misleidend is (moet waarschijnlijk in de andere richting staan). 

 

6.Raadslid Donald Langedock: 

Het raadslid informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het akkoord tussen 

het Gewest, Kuurne en Harelbeke over het fietspad over de N36 d. 

 

7.Raadslid Rik Pattyn: 

7.1. Het raadslid verwijst naar de varia van een tweetal maanden geleden.  

Op het pleintje op de wijk Zandberg lagen er een zestal betonblokken waardoor vier 

parkeerplaatsen niet meer bereikbaar waren.  De vraag wordt gesteld dit weg te nemen. 

 

7.2. In het college van 6 september 2016 leest het raadslid, met betrekking tot het 

afleveren van persoonslijsten, dat jeugdverenigingen zoals KSA en andere geen taak van 

algemeen belang uitvoeren.  Het raadslid is het daarmee niet eens.  Elders worden deze 

lijsten wel afgeleverd. 

 

8.Raadslid Francis Pattyn: 

Het raadslid stelt vast dat de knip er in de Omgangstraat niet komt dankzij de handelaars 

maar dat de knip in Bistierland er wel komt tegenaan de Arendsstraat.  Er was echter 

advies van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.  Het raadslid vraagt dan ook dat 

naar deze raadscommissie wordt teruggekoppeld. 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Jacques Maelfait: 

De schepen heeft de lijst in verband met isolatiepremies overgemaakt en vraagt aan het 

raadslid wat het raadslid nu nog mist.  Voor het overige verwijst de schepen naar Infrax. 

 

Raadslid Rik Vandenabeele geeft daarop aan dat op de Beverhoek een bord, dat aangeeft 

dat er werken worden uitgevoerd, is voorzien en dat deze werken nog niet zijn gestart. 

 

Schepen Maelfait geeft op de vraag van raadslid Mestdagh aan dat er op 15.12.2016 een 

gesprek is met De Lijn en dat ook De Lijn de bestaande signalisatievoorschriften moet 

volgen. 

 

Aanvullend antwoord door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting via 

mail. 

Schepen Maelfait geeft, op de vraag van raadslid Rik Pattyn aangaande de betonblokken 

aan de Sint Rita Kerk, aan dat de betonblokken daar liggen om te verhinderen dat er kan 

geparkeerd worden aan de oversteekplaats ter hoogte van de kerk. 



Schepen Patrick Claerhout: 

In verband met de uitgestelde commissie WOL. 

Er werd al in de raadscommissie van juni 2016 een eerste voorstelling gegeven.  Op 

dinsdag 15 november kwam het dossier in het college en daarna in de OCMW raad.  Dan 

moest het dossier naar de raad van bestuur in de algemene vergadering van vzw HISE.  

Men achtte het nog niet opportuun met dit dossier al naar de raadscommissie te gaan 

van vorige week. 

 

Raadslid Rosanne Mestdagh geeft aan te hopen op een volgende raadscommissie.  

 

Schepen Jacques Maelfait: 

Met betrekking tot recent geplaatste borden “OMLEIDING“ op rondpunt 

Beneluxlaan/N391. 

De schepen vraagt het plan aan raadslid Eric Kerckhof en belooft de zaak te bespreken 

op de volgende beperkte mobiliteitscommissie (BMC).   

 

Aanvullende antwoorden door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting 

via mail. 

Borden zijn van uitgestelde werken herstel asfalt Steenbrugstraat. 

Deze werken zouden op 30.11.2016 plaats hebben. Werken duren 1 dag. 

Aannemer is Stadsbader i.o. van de stad. Verantwoordelijke signalisatie is Stadsbader. 

De aannemer werd daar reeds over aangesproken dat er geen borden mogen staan, als 

er geen werken zijn. 

 

Op de vraag van raadslid Donald Langedock antwoordt de schepen dat er overleg is met 

AWV.  Er is een tweede enveloppe voor Harelbeke en Kuurne, maar men weet niet 

hoeveel het bedrag dat deze enveloppe bedraagt is.  Men wacht nu op verder overleg. 

 

Burgemeester Alain Top 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Rik Pattyn. 

Rekruteren van leden behoort niet tot een taak van algemeen belang van bvb. een 

jeugdbeweging.  De wetgeving op de bevolkingsregisters en de wetgeving op de privacy 

stellen daar beperkingen op hetgeen men aan informatie mag weergeven. 

 

Raadslid Rita Beyaert stelt dat dit destijds werd opgevangen door een persoonlijke 

verklaring van een aanvrager. 

 

De burgemeester repliceert dat de nota van de juridische dienst zal worden overgemaakt 

en dat de problematiek wordt opgevangen.  Zo maakt de stad zelf een folder over in 

verband met het aanbod van haar scholen en krijgen de jeugdverenigingen plaats op de 

website van de stad. 

 

Raadslid Rosanne Mestdagh betreurt dat lijsten van 50-jarigen niet meer worden 

afgeleverd en begrijpt niet waarom deze niet langer te krijgen zijn. 

 

Antwoord op de tussenkomsten van raadslid Francis Pattyn. 

Er wordt akte van genomen dat er inderdaad in de Omgangstraat geen knip is en dat het 

raadslid daarmee tevreden is.  Dit is er inderdaad gekomen via de lokale handelaars.  

Wat Bistierland betreft, dit wordt verder onderzocht.   

 

Schepen David Vandekerckhove 

Wat de problematiek van de site van Heilig Hart betreft, geeft schepen Vandekerckhove 

mee dat de stad er weinig kan aan doen dat Heilig Hart thans niet ontwikkelt.  Wel 

worden de belastingreglementen correct toegepast. 

 

Raadslid Rik Vandenabeele vraagt hoe het zit met de oplevering van de aansluiting van 

de Herpelsstraat aan Bistierland.   



 

Aanvullende antwoorden door schepen Jacques Maelfait bezorgd na de zitting 

via mail. 

In antwoord op de tussenkomsten van raadslid Rik Vandenabeele. 

De contactpersoon voor Infrax is Karel Bauters voor veel zaken rond de nieuwe werken, 

Jo Desmet en Yves De Bosscher voor openbare verlichting en Warmtenet, Frederique 

Christiaens en Serge Baert voor nutswerken en onderhoud. 

 

Het zijn de werken (herstel Beverhoek) van Stadsbader die niet gestart zijn omwille van 

het slechte weer. De schepen weet niet of de borden er nu nog staan. 

 

Bistierland tweede fase is nog niet opgeleverd, de eerste fase wel. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

 

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. 

 

Tussenkomst raadslid Marijke Ostyn 

Het gemeenteraadslid stelt dat het zich tijdens de werken aan de brug als fietser, door 

een verminderd verkeer, zeer veilig heeft gevoeld.  Het gemeenteraadslid drukt de hoop 

uit dat, als de stad bevoegd is, er in de Overleiestraat een veilig fietsbeleid zal worden 

gevoerd.  Er ligt momenteel geen fietspad zodat fietsers het slachtoffer kunnen zijn van 

bestuurders van autovoertuigen die onverwacht hun deur openen.  De Overleiestraat is 

een gevaarlijke fietsplaats. 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Zodra de Overleiestraat is overgenomen, zal er worden gekeken wat er kan worden 

gedaan.  Wel is er een probleem met de breedte van de weg.  Bovendien moeten 

automobilisten ook opletten.  De zaak zal onderzocht worden. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

De openbare verlichting op de brug is thans aangesloten op het net voorzien voor de 

kerstverlichting.  Het zou beter zijn aan te sluiten aan de straatverlichting. 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

Er is opdracht gegeven om dit te regelen.   

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

Het raadslid vraagt zich af hoever het vernieuwen van de slijtlaag strekt.  Hoe zit het met 

de verantwoordelijkheid van de stad? 

 

Antwoord schepen Jacques Maelfait 

De slijtlaag is de verantwoordelijkheid van de stad. 

 

Repliek raadslid Olivier Vanryckeghem 

Het gemeenteraadslid is van mening dat het gevaarlijk is om de brug nu al over te 

nemen.  Men had beter gewacht tot nà de winter. 

 

4 Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019.  Goedkeuren 

bestek, raming (38.012 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Het raadslid vraagt hoe de wetgeving in elkaar zit. 



 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Dit heeft met de toepassing van de wetgeving niets te maken.  Regelmatig moet er een 

bestek in de gemeenteraad worden gebracht om voldoende plaats om te begraven te 

hebben, hier onder de vorm van grafkelders. 

 

 

5 Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

Goedkeuring. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

De fractie waartoe het raadslid behoort is blij met de uitbreiding.  Dit is een goede zaak 

zowel voor huurder als verhuurder. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Het gemeenteraadslid vraagt of het OCMW LOI-fondsen kan gebruiken om de participatie 

in het sociaal verhuurkantoor te financieren. 

 

Antwoord schepen Dominique Windels (als voorzitter OCMW) 

Neen. 

 

Schepen David Vandekerckhove 

De schepen dankt de gemeenteraad voor de appreciatie. 

 

9 Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de 

gemeenteraad. Kennisname. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Het raadslid stelt dat zijn fractie liever de democratische regel had zien spelen waarbij de 

vervanging gebeurt door het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit. 

 

Antwoord voorzitter Willy Vandemeulebroucke 

De vervanging van de voorzitter door een door hem aangewezen gemeenteraadslid, los 

van de anciënniteit, is specifiek voorzien in het gemeentedecreet. 

 

12 Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren eerste bijakte. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Beste leden van het schepencollege,  

als u dacht dat u nu van onze fractie een duidelijke ja zouden krijgen, dan moet ik u 

ontgoochelen. Alhoewel, wij hebben de indruk dat onze inbreng u weinig kan schelen. 

Sinds de gemeenteraad van 29.06, die door onze fractie was samengeroepen, hebben wij 

niks meer over dit dossier gehoord in deze gemeenteraad. En zeg nu weer niet dat jullie 

er in die tussentijd heel hard aan gewerkt hebben. 

Op die 29.06 hebben wij het voorstel dan, na overleg met de ambulanciers en de leiding 

van de brandweer, samen met u goedgekeurd, onder voorbehoud dat dit wel degelijk 

met instemming van de ambulanciers was en indien alles wettelijk in orde was. 

Op 01.07 hebben jullie het voorstel die wij op 29.06 mee goedkeurden, omtrent de 

organisatie van de DMH (Dringende Medische Hulp), aan de hulpverleningszone Fluvia 

voorgelegd. 

Ik resumeer nog even het voorstel: 

1. Tijdens het weekend van vrijdag 07u tot maandag 23u: ambulance 24/24 op 2 

min. 

2. Van maandag t.e.m. donderdag van 07u tot 23u op 2 min. 

3. Ambulance van maandag t.e.m. donderdag van 23u tot 07u op 5 min 

 



4. Bijkomende voorwaarden:  

 Evaluatie na 4 maanden: werkt het systeem tot ieders tevredenheid? 

 Evaluatie na 4 maanden: wat is het effect van de nieuwe regeling op de 

statistieken en aanrijtijden? 

 Huidig voorstel behouden tot na implementatie v.d. hervorming DMH door 

volksgezondheid 

 1 compenserende vergoeding van 1 à 2 uur voor ambulanciers die een nacht 

zonder interventie hebben van maandag 23u tot donderdag 7u. 

 Dat de vrijwilligers die in de nachten van maan-, dins-, woens-, en donderdag van 

wacht zijn, vrijwillig in de conciërgewoning kunnen verblijven. 

 De prestaties in de nachten van maan-, dins-, woens- en donderdag tussen 19u 

en 07u door vrijwilligers worden uitgevoerd. 

 De conciërgewoning uit de terbeschikkingstelling wordt gehaald. 

 

Het zonecollege en de zoneraad (waarvan de burgemeester deel uit maakt) hebben op de 

15.07 de beslissing van het schepencollege van Harelbeke van 30.06 besproken. 

 

Op 08.08 heeft de stad een antwoord van de zoneraad aangetekend tegen 

ontvangstmelding gekregen.   

Dit antwoord bevat enkele kanttekeningen/nuanceringen  

 Ok met de regeling tot de implementatie “behoudens evidente zonale bijsturingen 

ter verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie indien nodig en nuttig” 

 Fluvia kan niet garanderen dat de nachtdiensten uitsluitend door vrijwilligers 

gebeurt 

 Betreffende de conciërgewoning: wachtdienst in de conciërgerie staat gelijk aan 

wachtdienst thuis, zodat er geen recht is op vergoeding noch verantwoordelijkheid 

van Fluvia. Ethias doet afstand van verhaal in de brandverzekering, ook t.o.z. van 

de vrijwilligers - dus niet verzekerd! 

 Reglementaire kledij mag in de conciërgerie niet gedragen worden. 

 

Weigering: 

Fluvia weigert de compenserende vergoeding voor ambulanciers voor een interventieloze 

nacht. 

 

Burgemeester, van al dit ‘goeie’ nieuws werd deze raad op geen enkel moment op de 

hoogte gebracht. Er zijn nochtans sinds die kennisgeving reeds 3 gemeenteraden 

doorgegaan. 

En vandaag komt u dan met de vraag om de bijakte goed te keuren in deze raad omdat 

u de goedkeuring wettelijk gezien hiervoor nodig heeft. 

Wel, onze fractie voelt zich niet geroepen om nogmaals mee te gaan in uw vraag om 

goedkeuring. Als u dit dossier nog steeds niet belangrijk genoeg vindt om de 

gemeenteraad van de voortgang van de overeenkomst op de hoogte te houden, dan 

moet u beseffen, dat wij hier niet alleen in dit democratisch forum zitten om enkel JA te 

knikken.  

En als dan de meerderheid deze bijakte heeft goedgekeurd, moet u ook nog naar de 

ambulanciers om hen elk persoonlijk deze gewijzigde overeenkomst te laten tekenen. Ik 

hoop dat zij al op de hoogte zijn hiervan, maar daarvoor heeft u ons niet nodig. Die eer 

komt het college toe. 

Ondertussen verwachten wij, zoals afgesproken, dat na vier maanden, we zijn zover, de 

evaluatie van de DMH in Harelbeke op de volgende gemeenteraad wordt geagendeerd. 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Het belangrijkste in deze zaak is de veiligheid van de burger.  Dit dossier moest 

inderdaad vroeger op de gemeenteraad zijn gekomen, maar het wordt bij Fluvia traag 

behandeld.  Dit is de reden waarom het dossier pas nu op de gemeenteraad komt. 

De evaluatie na vier maand moet in haar geheel gebeuren.  De cijfers moeten daarvoor 

van de federale overheid komen.  Wij zullen daar blijven aandringen.  De regeling moet 



ook lopen tot de nieuwe regeling door volksgezondheid, in verband met Dringende 

Medische Hulpverlening, wordt geïmplementeerd.   

Er werd tot nu toe meegedeeld dat half 2017 de nieuwe wetgeving zou voorliggen.  Als 

dit niet tegen dan kan gebeuren, dan loopt de huidige regeling tot eind 2018. 

 

Fluvia geeft inderdaad geen compenserende vergoeding aan de ambulanciers, maar de 

stad zal nagaan of dit kan. 

 

De vraag van de vrijwilligers was om tijdens weekdagen, aansluitend aan de periode 

19.00 uur-23.00 uur, de nacht te kunnen doen.  Fluvia bleek dit niet stipt na te volgen.  

Maar dit is nu echter al weer beter. 

 

De conciërgewoning moet, krachtens de overeenkomst, beschouwd worden als een 

verblijfplaats die eigenlijk een verlengstuk is van de woning.  Omdat de ambulanciers 

daar geen bijkomende aansprakelijkheid mogen moeten dragen is een afstand van 

verhaal voorzien. 

 

Fluvia wil de conciërgewoning enkel kunnen laten beschouwen als een verlenging van de 

woning, als een louter verblijfplaats en niet als een onderdeel van de kazerne, reden 

waarom het dragen van uniformkledij is verboden.  Dit mag echter enkel door de stad 

worden gecontroleerd. 

 

Daarop licht de waarnemende secretaris het principe van de afstand van verhaal toe. 

Uit een mail van Ethias van 18.08.2016 blijkt dat de nieuwe situatie “het gebruik van de 

conciërgerie door ambulanciers” geen wijziging van de polis meebrengt, ook niet in de 

clausule afstand van verhaal.  Zodoende is de afstand van verhaal verworven voor de 

ambulanciers. 

 

Repliek raadslid Rita Beyaert 

Het gemeenteraadslid is van mening dat er geen enkel antwoord wordt gegeven in 

verband met de veiligheid van de burger, maar dat enkel wordt gezegd dat Fluvia lang 

wacht met het behandelen van het dossier. 

 

Repliek burgemeester Alain Top 

De burgemeester verwijst daarop naar de beslissing van de gemeenteraad van 

29.06.2016.  De huidige beslissing is een uitvoering van de beslissing van 29.06.2016. 

Wat de verzekeringssituatie betreft van de ambulanciers, die moet dezelfde zijn alsof dat  

deze ambulanciers thuis zouden zijn.  Het risico voor de ambulanciers is ook kleiner, 

aangezien de arbeidsweg kleiner is.  Bovendien is er een snellere verplaatsing mogelijk, 

wat de veiligheid van de burger toch ten goede moet komen. 

Bij een oproep speelt de arbeidsongevallenverzekering ook op de arbeidsweg. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

Het gemeenteraadslid is van oordeel dat de thans aan de gemeenteraad voorgelegde 

beslissing voorbarig is, aangezien er nog geen overeenkomst is met de ambulanciers. 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Het is juridisch onmogelijk om een overeenkomst af te sluiten met de ambulanciers, als 

er nog geen overeenkomst is met Fluvia. Een dergelijke overeenkomst met de 

ambulanciers zou geen voorwerp hebben. 

De vergoeding voor de ambulanciers zal nog worden bekeken. 

 

Tussenkomst raadslid Eddy Glorieux 

Het gemeenteraadslid kan wel mevrouw Beyaert volgen.  Anderzijds stelt het raadslid 

vast dat de afstand van verhaal toch in orde is.  Toch zal het gemeenteraadslid nauw toe 

zien. 

 



13 Hulpverleningszone Fluvia.  Dotatie 2016 na budgetwijziging en dotatie 

2017. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Ook dit punt gaan wij niet met JA beantwoorden, een mens wordt wantrouwig. 

Wettelijk gezien moet het “meerjarenbeleidsplan” van de hulpverleningszone naast een 

zonaal luik ook een “gemeentelijk luik” met de doelstellingen inzake civiele veiligheid 

omvatten. 

Bij mijn weten werd dit nog steeds niet voorgelegd hier in deze raad.  

“Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraad”. De jaarlijkse actieplannen worden ter advies voorgelegd aan de 

gemeenteraden van de zone”. Dit alles volgens de wettelijke verplichtingen. 

Burgemeester u zal als volgt antwoorden, ik geef zelf het antwoord: “In het meerjarig 

beleidsplan van de Zone staat onder punt 6. Zonale doelstellingen en Gemeentelijk 

Niveau. Blijkt dat het zonaal meerjarenbeleidsplan geen bijzondere impact op één of 

meerdere gemeenten heeft t.o.z. van andere gemeenten van de zone, bijgevolg bevat 

het beleidsplan geen gemeentelijk luik en volstaat goedkeuring door de Zoneraad”. 

College, als er geen impact is, waarom is hier in Harelbeke sinds 25.06 zo’n onrust bij de 

ambulanciers, moeten wij de terbeschikkingstelling van de kazerne tweemaal in deze 

raad behandelen, ook voor de bijakte heeft u twee raden nodig. 

 

Ten tweede, bij het dossier van de terbeschikkingstelling van de kazerne was u zo fier te 

kunnen zeggen dat de “hoogtewerker/ladderwagen dan toch in Harelbeke bleef staan”. 

Wat lezen we vandaag in ‘de operationele organisatie’? Type van de post Harelbeke: 

‘complementair T’, wat betekent dat de hoogtewerker uit Harelbeke verdwijnt! 

Misschien had een gemeentelijk luik meer duidelijkheid en openheid gebracht. 

Wij onthouden ons op dit punt. 

 

Tussenkomst raadslid Eddy Glorieux 

Beste vrienden,  

los van de budgettaire gegevens die in dit punt aan bod zijn gekomen wil ik uw aller 

bijzondere aandacht vestigen op het belang van het GOEDGEKEURD 

MEERJARENBELEIDSPLAN FLUVIA, versie 2016-1.5 in de bijlage. 

Ik ben ervan overtuigd dat u allen het beleidsplan met volle aandacht hebt gelezen en u 

zult het met mij eens zijn dat het er op het eerste gezicht een goed gestructureerd 

document uit ziet. De inhoud ervan is echter heel algemeen, zodat Fluvia er alle kanten 

mee uit kan en ik zou u dan ook allen willen oproepen om voortaan heel regelmatig de 

evolutie van de brandweer in onze stad te willen toetsen aan dit plan, en dit vanuit het 

cave canem-principe. 

Tot zover deze algemene bedenking, maar nu concreet: ik wil nl. heel speciaal uw 

aandacht vestigen op twee voor onze stad in de toekomst heel belangrijke punten van 

het FLUVIA-MEERJARENBELEIDSPLAN, met name: 

1. De risicoanalyse, meer bepaald het item demografie, leert ons dat Kuurne in onze 

brandweerzone op het gebied van bevolkingsdichtheid de eerste plaats inneemt 

met 1307 inw./km² en dat onze stad de derde plaats inneemt met 942 inw./km². 

2. Het hoofdstuk logistieke organisatie, meer bepaald het item materieel, stelt 

duidelijk dat de brandweerkazernes van Harelbeke en Kuurne heel dicht bij elkaar 

liggen en in de toekomst het best COMPLEMENTAIR zouden werken. Hoe dat 

precies zal moeten gebeuren, daar heb ik momenteel geen zicht op, maar in 

plaats van in de ene kazerne een hoogtewerker te hebben en geen tankwagen en 

in de andere kazerne een tankwagen en geen hoogtewerker, kunnen we beter de 

krachten van beide kazernes bundelen teneinde te beschikken over al het nodige 

materieel om in ons zeer dicht bevolkt gebied de beste snelste adequate hulp aan 

de burger te kunnen bieden. Voor mij gaapt dat als een oven en we mogen hier 

zeker de trein niet missen. 



Om af te sluiten, beste vrienden, wil ik ons allen ook nog oproepen om voortaan de 

dotaties aan Fluvia met onverdroten ijver kritisch op te volgen, opdat onze stad hier 

zeker nooit ofte nimmer uit de boot zou vallen.  

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Het gemeenteraadslid sluit zich aan bij de stelling dat de dienstverlening centraal moet 

staan. Uit de interventies van de andere leden van de gemeenteraad maakt het raadslid 

trouwens op dat iedereen het daar mee eens is. 

Het gemeenteraadslid meent dat niet de indruk mag worden gewekt dat de meerderheid 

daar niet mee bezig zou zijn.  Bovendien moet iedereen weten dat in de zoneraad wordt 

beslist en dat in deze zoneraad de burgemeester slechts één stem heeft, zoneraad 

waarin de burgemeester overigens goed werk levert. 

Het gemeenteraadslid doet een oproep aan de andere collega’s van de gemeenteraad 

om, wat beslissingen in de zoneraad betreft, de andere collega’s in de andere gemeenten 

aan te spreken. 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Eventueel kan raadslid Beyaert, voor wat haar standpunt betreft, de federale overheid 

bevragen.  Het pleidooi van raadslid Beyaert lijkt er ook van uit te gaan dat de stad 

Harelbeke helemaal geen deel uitmaakt van een brandweerzone, aangezien haar 

tussenkomst geen aandacht heeft voor samenwerking, daar waar de vorige maal toch 

voor deze samenwerking werd gepleit. 

 

Repliek raadslid Rita Beyaert 

Het gemeenteraadslid repliceert dat zij haar tussenkomst bewust kort heeft gehouden en 

herhaalt dat ter gelegenheid van de goedkeuring van de terbeschikkingstellings-

overeenkomst van de brandweerkazerne werd bepaald dat de elevator in Harelbeke zou 

blijven, hetgeen nu niet het geval is. 

 

15 GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties).  Protocolakkoord met het 

parket.  Bekrachtiging addendum. 

 

Tussenkomst raadslid Tijs Naert 

Het raadslid is van mening dat GAS hoe langer hoe meer een overname is van werk van 

het parket.  Het raadslid is van mening dat de sanctionering van een overtreder niet 

volstaat, maar dat ook aandacht moet gaan naar het slachtoffer en dat in het kader van 

de GAS-wetgeving het slachtoffer in de kou blijft staan. 

 

Antwoord waarnemend secretaris (sanctionerend ambtenaar) 

De waarnemend secretaris, ook sanctionerend ambtenaar, geeft volgende toelichting. 

 

Het klopt dat een sanctionerend ambtenaar, precies omdat hij geen rechter is, bij de 

behandelding van een GAS-dossier geen uitspraak mag doen over de burgerlijke 

belangen en dus ook niet over de schade. Toch wil dit niet zeggen dat de schadelijder 

zomaar in de kou blijft staan.   

 

Bij de opmaak van een GAS-PV, veelal afgehandeld onder APO (autonoom 

politieonderzoek), hebben de verbalisanten altijd aandacht voor de omvang van de 

schade en de eventuele regeling van de schade vóór het dossier door de sanctionerende 

ambtenaar wordt behandeld.   

 

In de procedure zelf heeft de sanctionerend ambtenaar dan de keuze om het dossier al 

dan niet in bemiddeling te stoppen.  Start de sanctionerend ambtenaar een 

bemiddelingsprocedure op, dan komt de vergoeding van de schade zeker ter sprake.  Een 

bemiddeling is echter vrijwillig, waardoor soms een bemiddeling niet slaagt.  Bovendien 

leidt geslaagde bemiddeling tot de onbevoegdheid voor de sanctionerend ambtenaar om 



nog een sanctie op te leggen. Dit kan als gevolg hebben dat de sanctionerend ambtenaar 

er voor kiest het dossier niet in bemiddeling te steken, bv. bij ernstige feiten. 

 

Toch probeert de sanctionerend ambtenaar in de procedure, zonder dat hij formeel 

bevoegdheid heeft om een veroordeling tot de vergoeding van de schade uit te spreken 

en zonder dat hij mag bemiddelen, er voor te zorgen dat er een redelijke kans bestaat op 

de regeling van de schade.  Zo wordt in de oproeping naar de hoorzitting en bij de 

opstart van het dossier aan de verdachte gevraagd of hij bereid is de schade te 

vergoeden en, indien de schade effectief wordt vergoed, daarvan dan de bewijzen voor te 

leggen.  Dit kan dan, bij het bepalen van de strafmaat, worden in rekening gebracht.   

 

17 Toelagen socio-culturele verenigingen 2016. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

In de vorige legislatuur was de afspraak om de subsidies éénmaal lopende de legislatuur 

te verhogen via indexering.  Hoe ziet men dat nu? 

 

Citymarketing is belangrijk.  Het feestcomité kan daarin een rol spelen.  Daarom doet het 

raadslid de suggestie om de toelage aan het feestcomité op te trekken. 

 

Antwoord schepen Annick Vandebuerie 

De problematiek met betrekking tot de tweede vraag van raadslid Rik Pattyn staat 

geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen van 22.11.2016. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Het gemeenteraadslid heeft een mail van de regionale voorzitter van een vereniging 

gekregen.  Deze vereniging had een activiteit in het OC.  Nergens was er een technieker 

te vinden.  De lichten van de aula lagen niet aan en men wist de knop niet zitten.  Ook 

de micro stond niet aan.  Uiteindelijk is men er dan in geslaagd om via de exploitante 

van de cafétaria iemand te bellen.  Zo is de activiteit 30 minuten te laat gestart.  Het 

raadslid is van mening dat dergelijke zaken niet kunnen. 

 

Antwoord schepen Annick Vandebuerie 

De schepen zal de zaak nagaan.  De vraag die kan worden gesteld is of er wel een 

technieker werd aangevraagd. Daarvoor is er een afzonderlijk deeltje op het 

aanvraagformulier. 

 

Repliek raadslid Rita Beyaert 

Het raadslid is van mening dat hetgeen werd beschreven zo fundamenteel is, dat men 

daarvoor geen technieker moet aanvragen. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 12: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe. 

 

Punt 13: 

Onthielden zich: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe 

 

 



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 17 oktober 2016 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 21.55 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


