
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Secretarie 

1 Hervaststelling van de dagorde van de gemeenteraad 16.01.2017. 

Het college, 
 
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de dagorde van de 
gemeenteraad van 16 januari 2017 her vast te stellen als volgt: 
 

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 JANUARI 2017 OM 19.30 UUR 
in de feestzaal van het cultureel centrum HET SPOOR 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Overname eerste deel gewestweg N36d (vanaf de Leiestraat kilometerpaal 3,229 
tot kilometerpaal 1,851 nabij de grens met Kuurne, met uitsluiting van de Hoge 
Brug en aanhorigheden) in de gemeentewegenis. Principiële goedkeuring overname 
op basis van het overdrachtsplan van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en 
goedkeuring bij-akte 5 in verband met de terugbetaling van de kosten aan de 
Leiestraat. 

2 Woonwijs. Subsidieaanvraag periode oktober 2017 – december 2019. Goedkeuring. 

3 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie.  

4 Groot onderhoud wegen 2017 : Herstel asfaltwegen.  Goedkeuren bestek, raming 
(140.331,30 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

5 Leveren en plaatsen van overkapping speelplaats school Noord.  Goedkeuren 
bestek, raming (45.000 euro + 6 % btw) en gunningswijze. 

6 Aankoop van een landbouwtractor met frontlader. Goedkeuren bestek, raming 
(47.107,44 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 Omslag brandweerkosten. Afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de 
jaarrekeningen 2011 en 2012. Advies. 

8 Omslag brandweerkosten. Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer 
voor de jaarrekeningen 2013 en 2014.  Besluit van de gouverneur van 20.12.2016.  
Inname standpunt. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

9 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket SAMW voor het 
schooljaar 2016-2017. 

10 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket AHA! voor het 
schooljaar 2016-2017. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 



11 Vragenkwartiertje. 
 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Stedenbouw 

2 Vraag tot het bekomen van toelating tot het dichtleggen van openbaar 
groen en verlagen van voetpad en boordstenen. 
(geschrapt): het dichtleggen van openbaar groen en verlagen van voetpad 
en boordstenen, Verenigde-Natiënlaan 16. 

Het college, 
 
Beslist de bespreking van het dossier te verdagen naar een volgende zitting. 

3 Voorkooprecht voor het pand gelegen Burgemeester Brabantstraat 48 te 
HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Geassocieerde notarissen SAEY & TAELMAN, Harpstraat 17 – 8540 DEERLIJK heeft op 
23.12.2016 een dossier aangeboden op het e-voorkooploket van de Vlaamse 
Landmaatschappij, waarbij overeenkomstig art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode aan de 
Stad Harelbeke het voorkooprecht wordt aangeboden voor het pand gelegen 
Burgemeester Brabantstraat 48 te HARELBEKE, kadastraal  bekend 1e afdeling, sectie A 
nr. 250Y. 
 
Het eigendom staat op de inventaris van leegstaande en/of verkrotte woningen. Vermits 
het goed opgenomen is in een inventaris waar het voorkooprecht geldt, dient het  
voorkooprecht aangeboden op grond van art. 85 § 1 van voormelde wooncode. De Stad 
wordt conform deze bepalingen de gelegenheid geboden om gebruik te maken van het 
voorkooprecht op voormeld goed.  
 
Vermits huidige eigendom geen belang heeft voor de Stad Harelbeke en niet in te passen 
valt in het stadspatrimonium noch in het woonbeleid, lijkt het niet opportuun gebruik te 
maken van dit voorkooprecht. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- de Vlaamse Wooncode, inzonderheid art. 85 § 1. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
De stad zal geen gebruik maken van het door de Vlaamse Landmaatschappij aangeboden 
voorkooprecht voor het pand gelegen Burgemeester Brabantstraat 48 te Harelbeke op 
basis van art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode.  



Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij. 
 

4 Toekenning verkavelingsvergunning.  
Stad Harelbeke - c.v.b.a. Mijn Huis, Marktstraat 29 & Marktstraat 80 - 8530 
HARELBEKE: het verkavelen van grond in 7 loten, Marktplein - Gentsestraat 
- Leiestraat - Vrijdomkaai.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De aanvraag betreft het verkavelen van de grond op het Marktplein en langs de 
Gentsestraat, Leiestraat en Vrijdomkaai, in 7 loten. 
 
Op 23.12.2016 werd de verkavelingsvergunning door de gewestelijk stedenbouwkundige 
ambtenaar (ref 5.00/34013/1206.1) goedgekeurd met volgende voorwaarde: 

• De voorwaarden in het advies van onroerend erfgoed (archeologie) te volgen. 
 
De voorwaarden omvatten: 
- het opgraven van de afgebakende archeologische zone voorafgaand aan de realisatie 

van het project, in opdracht van de bouwheer, die hiervoor de financiële lasten draagt;  
- opgraving en rapportage onder leiding van een archeoloog met opgravingsvergunning; 
- opmaak van een rapport dat na afronding van het onderzoek overgemaakt wordt aan 

Onroerend Erfgoed, die vervolgens kan beoordelen of de gronden vrijgegeven worden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de verkavelingsvergunning die werd verleend door de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan Stad Harelbeke - c.v.b.a. Mijn Huis, 
Marktstraat 29 & Marktstraat 80 - 8530 HARELBEKE: het verkavelen van grond in 7 
loten, Marktplein - Gentsestraat - Leiestraat - Vrijdomkaai. 
 

5 Dagelijks bestuur. RUP Activiteitenkorrels N50. Definitieve vaststelling na 
schorsing. Aanstelling van de intercommunale Leiedal als ontwerper, 
goedkeuren gunningswijze, contractuele voorwaarden en raming (1244,14 
euro waarvan geen btw verschuldigd).  

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



Het RUP Activiteitenkorrels N50 werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 
23.05.2016 en geschorst door de provincie middels een besluit van 07.07.2016. 
 
Door een wijziging in de wetgeving werden we geconfronteerd met een schorsing (dit 
bestond vroeger niet) van dit RUP , waarbij de noodzakelijke aanpassingen door de 
ontwerper Leiedal helemaal niet in het contract voorzien zijn. 
 
De gemeenteraad heeft bij beslissing van 19.05.2014 de exclusiviteiten voor bepaalde 
soorten opdrachten, waaronder het opmaken of wijzigen van gemeentelijke Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen, toegekend aan de intercommunale Leiedal. 
 
Intercommunale Leiedal voorziet de raming op maximaal 1244,14 euro (waarvan geen 
btw verschuldigd). 
 
Het krediet is voorzien in het investeringsbudget. De financieel beheerder verleent visum. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks 
bestuur; 

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 

- het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2013 houdende vaststelling 
van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Keurt de contractuele voorwaarden en de raming (1244,14 euro waarop geen btw 
verschuldigd) goed. 
 

Mobiliteit 

6 Verslag van de Beperkte Mobiliteitscommissie van 15 december 2016. 

Het college, 
 
Neemt kennis van het verslag dd. 15.12.2016 van de Beperkte Mobiliteitscommissie met 
de volgende agendapunten: 
 
I. Adviezen voor het college van burgemeester en schepenen 

 

I.1. De Sterre: melding parkeren 



 
I.2. Hele grondgebied: toegang voor speedpedelecs 
 
I.3. Tramstraat: parkeerplaats voor personen met een beperking 
 
I.4. Beversestraat: verwijderen gele onderbroken markering t.v.v. parkeerplaatsen 
 
I.5  Blauwe zone station: oneigenlijk gebruik (kennisgeving) 
 
I.6. Beneluxlaan: resultaten verkeersanalyse (kennisgeving) 
 
I.7. Muizelstraat: resultaten verkeersanalyse (kennisgeving) 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
I.2.: Het college wenst zich niet te overhaasten.  Het college verwacht van de 
verkeersbeleidscoördinator een oplijsting van de concrete knelpunten én een advies over 
hoe de problematiek in iedere concrete situatie aan te pakken, rekening houdend met de 
standpunten ingenomen door de buurgemeenten.  Voor dit laatste wordt verwezen naar 
de vereiste van uniforme aanpak.  Het is immers moeilijk te verantwoorden dat  op één 
traject in verschillende gemeenten verschillende regelingen zouden gelden.  Pas wanneer 
het college beschikt over deze gevraagde gegevens kan een genuanceerde en 
beredeneerde beslissing worden genomen. 
 
I.4.: het college opteert er voor de onderbroken gele strepen niet te verwijderen. 
 
I.7.: Het college is van mening dat het okerkleur alleen maar kan worden gebruikt dan 
nadat het college de principes daartoe heeft vastgelegd.  Wel moet de fietsafbeelding 
worden gebruikt. 
 
III.6.: Het college vraagt om, bij de verwoording van het advies, aandacht te hebben 
voor de perceptie van deze verwoording door de geadresseerde.  Het college laat ook 
opmerken dat de verlichting ter plaatse niet is aangepast.  Ze wordt wel gedoofd om 
23.30 u. 
 
III.10.: Het college wenst dat deze problematiek toch nader wordt opgevolgd.  Er kan 
naar de mening van het college niet zomaar worden volstaan met de stelling dat er niets 
aan de situatie te doen is. 
 
Voor het overige sluit het college zich aan bij de verleende adviezen van de Beperkte 
Mobiliteitscommissie van 15.12.2016. 
 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Personeel 

7 Vaststelling van de brug-, compensatie- en verplichte verlofdagen 2017. 
Beslissing van 27 september 2016.  Herziening. 



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 september 2016 het besluit 
genomen houdende de “vaststelling brug-compensatie-verplichte verlof-sluitingsdagen 
2017”. 
 
In het overwegende gedeelte en in artikel 2 van het besluit van bovengenoemde 
beslissing dient het volgende gewijzigd  te worden: 
De stadsdiensten blijven open op 24 maart 2017 – dag van de E3-prijs Harelbeke. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Beslist dat in het overwegende gedeelte van de beslissing van het college van 27 
september 2016 houdende de “vaststelling brug-compensatie-verplichte verlof-
sluitingsdagen 2017” het volgende dient ingevoegd te worden: ‘De stadsdiensten blijven 

geopend op 24 maart 2017 – dag van de E3-prijs Harelbeke.’ 

 
Artikel 2: 
 
Beslist dat in artikel 2 van het besluit van de beslissing van het college van 27 september 
2016 houdende de “vaststelling brug-compensatie-verplichte verlof-sluitingsdagen 2017” 
het volgende dient ingevoegd te worden: ‘De stadsdiensten blijven geopend op 24 maart 

2017 – dag van de E3-prijs Harelbeke.’ 
 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

8 Aankoop van relatiegeschenk. Lasergravure van Peter Benoit buste in 
kristal 3 D. 

Het college, 
 
Neemt kennis van de prijsofferte van KADOWORLD uit Kuurne voor een lasergravure van 
Peter Benoit buste in kristal 3 D. 
 
De prijs per stuk met een minimumafname van 10 stuks bedraagt 59,95 euro excl. btw. 
Formaat 80x50x50 mm. 
Leveringstermijn: 5 werkdagen. 
 
Deze aandenkens zouden gebruikt worden als relatiegeschenk. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 



 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college beslist om over te gaan tot de aankoop van 10 stuks van Peter Benoit buste 
in kristal 3 D – lasergravure bij KADOWORLD, Krekelstraat 8, 8520 Kuurne. 
Prijs per stuk bedraagt 59,95 euro excl. btw. 
Formaat 80x50x50 mm. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

Werken en ondernemen 

9 Stedelijk basisonderwijs. Verlengen aanvraag verlof verminderde 
prestaties voor familiale redenen. 

(geschrapt) 
 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Milieu 

10 Aanvraag tot het wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden van NV 
Agristo / NV Aspiravi, Waterstraat 40 8531 Harelbeke-Hulste. PV van 
openen openbaar onderzoek. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 13.12.2016 diende N.V. Agristo / N.V. Aspiravi, Waterstraat 40 8531 Harelbeke-
Hulste een aanvraag in bij de Deputatie tot wijzigen van de 
milieuvergunningsvoorwaarden, dit voor de inrichting (aardappelverwerkend bedrijf), 
gelegen Waterstraat 40 8531 Harelbeke-Hulste. 
 
De aanvraag betreft het volgende. 
 
Aanvraag wijziging milieuvergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in de 
milieuvergunning d.d. 28.01.2016: 
 
• Lozingsnorm AOX: voor deze parameter is er op heden geen lozingsnorm opgenomen 
in de milieuvergunning, zodat het indelingscriterium van 40 µg/l van toepassing is. Het 
bedrijf vraagt een lozingsnorm van 1,5 maal de maximale geanalyseerde waarde, nl. 0,8 
mg/l x 1,5 = 1,2 mg/l 
• De geluidsreducerende maatregelen dienden uitgevoerd te zijn tegen 31.12.2016. 
Omwille van de complexiteit van het project en de bijkomende nodige 
stabiliteitsmaatregelen wordt gevraagd om deze deadline te verschuiven naar 
31.08.2017, zodat het nodige montagewerk kan plaatsvinden tijdens de zomerstilstand. 
 
De aanvraag ligt gedurende de periode van 29 december 2016 tot 28 januari 2017 ter 
inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur. 



 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek. 
 

11 Aktename door de Deputatie van de mededeling van kleine verandering 
ingediend door (geschrapt) met als voorwerp het veranderen van een 
inrichting gelegen Brugsesteenweg 26 8531 Harelbeke-Hulste. 
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 09.08.2016 diende (geschrapt) een mededeling van kleine verandering in bij de 
Deputatie met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Brugsesteenweg 
26 8531 Harelbeke-Hulste.  
 
De verandering betreft het volgende:  
 
- uitbreiden van het max. op te pompen debiet ondiep grondwater uit het Quartair 
dek met 1,3 m³/dag en 500 m³/jaar + de aanleg v/e nieuwe verbuisde boorput (diepte: 
13 m). 
 
Op 24.08.2016 ontving de Stad Harelbeke een adviesvraag daaromtrent. 
De stedenbouwkundige dienst adviseerde de mededeling op 31.08.2016 gunstig.  
 
Op 08.12.2016 nam de Deputatie akte van de mededeling van kleine verandering. Deze 
akte geldt als vergunning voor een termijn tot 19.06.2023 samenvallend met de 
einddatum van de lopende vergunning.  
 
De beslissing ligt van 28 december 2016 tot en met 27 januari 2017 ter inzage van het 
publiek bij de milieudienst. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de aktename door de Deputatie. 
 



12 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van N.V. B.S.V. - N.V. DEVAMIX, 
Blokkestraat 1 8530 Harelbeke voor het uitbreiden en wijzigen van de 
exploitatie van een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van 
afvalstoffen, gelegen Blokkestraat 1 8530 Harelbeke. PV van openen 
openbaar onderzoek. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 25.11.2016 diende N.V. B.S.V. – N.V. DEVAMIX, Blokkestraat 1 8530 Harelbeke een 
milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in bij de Deputatie voor het uitbreiden en wijzigen 
van de exploitatie van een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van 
afvalstoffen, gelegen Blokkestraat 1 8530 Harelbeke. 
 
De inrichting beschikt momenteel over een milieuvergunning tot 15.02.2021. 
 
Volgende veranderingen (uitbreiding + wijziging) worden aangevraagd: 
 
Rubriek Product Hoeveelheid 

2.1.2.b              afval 250 Ton 

2.2.5.e.2            percolaatwater 60 kubieke meter per dag 

3.4.2                bedrijfsafvalwater -25 kubieke meter per 
uur  

3.6.3.2              percolaatwater 15 kubieke meter per uur  

6.4.1                olie Reden: Herrubricering CLP 4400 liter 

6.5.3                verdeelpompen -1 Stuks (aantal) 

6.5.3                verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP 3 Stuks (aantal) 

17.3.2.1.1.1.b       mazout -4250 kilogram 

17.3.2.1.1.1.b       mazout Reden: Herrubricering CLP 13600 kilogram 

17.3.2.1.2.1         ontvlambare vloeistoffen categorie 3 Reden: 
Herrubricering CLP 

100 kilogram 

17.3.4.3             GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: 
Herrubricering CLP 

254,49 Ton 

17.3.5.1.a           GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: 
Herrubricering CLP 

100 kilogram 

17.3.6.3             GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste 
stoffen Reden: Herrubricering CLP 

255,09 Ton 

17.3.7.3             GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke 
vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering 
CLP 

160,7 Ton 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 30 december 2016 
tot 29 januari 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 



Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek. 
 

13 Kennisname door de Deputatie van de melding van overname van N.V. 
ISOCAB-ISOBAR tegenover N.V. ISOCAB voor de inrichting gelegen 
Treurnietstraat 10 te 8531 Harelbeke-Bavikhove. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 26.10.2016 diende N.V. ISOCAB-ISOBAR, Treurnietstraat 10 8531 Harelbeke-
Bavikhove een melding van overname in bij de Deputatie tegenover N.V. ISOCAB, 
gelegen Treurnietstraat 10 8531 Harelbeke-Bavikhove.  
Dit is een bedrijf voor het vervaardigen van isolatiepanelen op basis van polyurethaan. 
 
De Deputatie verleende op 07.07.2005 een milieuvergunning aan N.V. ISOCAB voor een 
termijn tot 07.07.2025. 
 
Op 05.12.2016 nam de Deputatie kennis van de melding van overname. Op 27.12.2016 
ontving de Stad dit besluit. Voor een melding van overname is een bekendmaking niet 
vereist.  
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het besluit van de Deputatie waarbij kennis genomen 
wordt van de melding van overname dd. 26.10.2016 van N.V. ISOCAB-ISOBAR 
tegenover N.V. ISOCAB voor de inrichting gelegen Treurnietstraat 10 te 8531 Harelbeke-
Bavikhove. 
 

14 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van DEMAREZ Pieter, Vierkeerstraat 
119 8531 Harelbeke-Bavikhove voor het exploiteren van een 
rundveehouderij, gelegen Vlietestraat 99 8531 Harelbeke-Bavikhove. PV 
van openen openbaar onderzoek. 
 
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 28.11.2016 diende Demarez Pieter, Vierkeerstraat 119 8531 Harelbeke-Bavikhove 
een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 in voor het exploiteren van een 
rundveehouderij, gelegen Vlietestraat 99 8531 Harelbeke-Bavikhove. 
Het betreft een nieuwe inrichting. 



 
Volgende activiteiten worden aangevraagd: 
 

Rubriek Omschrijving Kl. 

6.4.1 Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale 
opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 
200 liter) 

3 

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

3 

9.4.3.c.1 Grote zoogdieren (paard en runderachtigen): met inbegrip van de 
installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van 
dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied, met 
plaatsen voor 20 tem 200 gespeende dieren (Totale eenheden: 35 
Stuks (aantal)) 

2 

15.1.1 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in 
rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 
25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan 
personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal)) 

3 

17.3.2.1.1.1.b Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van 
gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt  
> of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 
ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 
kilogram) 

3 

17.4 Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen 
en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van 
maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag 
begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale 
eenheden: 250l)  

3 

28.2.c.1 Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een 
agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale 
eenheden: 350 kubieke meter) 

3 

53.8.2 Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 
m³/jaar  en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > 
locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit 
besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar 
(Totale eenheden: 14272 m³ per jaar) 

2 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 29 december 2016 
tot 28 januari 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  



 
Het college neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek. 
 

Patrimonium 

15 Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid 
van werken. Machtiging. 

(geschrapt) 
 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

16 Verslag van de raad van bestuur Infrax West van 28 november 2016. 
Kennisname.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In de raad van bestuur van Infrax West van 28 november 2016 werden volgende punten 
besproken die betrekking hebben op Harelbeke: 
 
Verslag raad van bestuur Infrax West 28 november 2016: 
 

3.1  Actuele stand van zaken in verband met het voorstel tot fusie tussen Infrax 
en de bij haar  aangesloten DNB’s (UC 03/10/2016 punt C1). De heer Frank 
Vanbrabant, CEO van Infrax cvba, geeft toelichting bij een voorstel tot opstart van 
een dossier met betrekking tot de fusie van de distributienetbeheerders (DNB’s) 
die thans verenigd zijn onder de Infrax-koepel. 
3.3  Tarieven public Wifi (UC 24/10/2016 punt C3). Toelichting door de heer Tom 
Ceuppens.  De raad van bestuur gaat daarmee akkoord.   
3.6  Wijziging aansluitingsreglement elektriciteit en aardgas (UC 21/11/2016 punt 
C1). Toelichting door mevrouw Kaat Debruyne.  De raad van bestuur gaat 
daarmee akkoord.   
3.11  Primeur inzake klantvriendelijkheid: Knex en uniek loket groene stroom (UC 
28/11/2016 punt C5). Toelichting door de heer Tom Ceuppens.  De raad van 
bestuur neemt daar kennis van. 
 

Er wordt voorgesteld bij Infrax West aan te dringen om de bijlagen bij te voegen aan het 
verslag. Op deze wijze kan in de toekomst vermeden worden dat er discussie ontstaat 
tussen beslissingen van de raad van bestuur en beslissingen van de stad Harelbeke. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1:  
 



Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Infrax van 28 
november 2016 en in het bijzonder van de agendapunten die betrekking hebben op 
Harelbeke. 
 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Secretarie 

17 Leiedal. Proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 
15.12.2016. 

Het college, 
 
Op 27.12.2016 ontving de stad Harelbeke het proces verbaal van de buitengewone 
algemene vergadering van Leiedal dd. 15.12.2016 met volgende agendapunten: 
 

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. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het proces verbaal van de buitengewone algemene 
vergadering van Leiedal van 15.12.2016. 
 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

18 Goedkeuring bestelbons. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch : 
 
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de gunningen 
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen 
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw. 
Bijgevolg dient het college de bestelbons officieel goed te keuren. 
 
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de 
bestelbons overgemaakt.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 8.500,00 excl. btw niet overschreden); 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd 
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 



 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 3 januari 2017 digitaal werd 
overgemaakt, goed. 
 

19 Goedkeuren van de te betalen bedragen in het kader van het 
budgethouderschap van het college. 

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

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen 
bedragen goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op 
de voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het 
budgethouderschap van het college. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1. 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed. 
 

20 Goedkeuren van de te betalen loonboekingen in het kader van het 
budgethouderschap van het college.   

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



 
Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen 
bedragen goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 
Aan het college worden de loonboekingsprojecten van te betalen lonen, 
pensioenen en andere vergoedingen van de maand januari 2017 ter 
goedkeuring voorgelegd. 
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op 
de voorliggende lijst voorkomende betalingen behoren tot het 
budgethouderschap van het college of behoren tot het budgethouderschap 
van de gemeenteraad. 
 
Het college stelt vast dat de gemeenteraad op 02.01.2007 aan de secretaris 
de goedkeuring van de te betalen bedragen binnen het kader van het 
budgethouderschap van de gemeenteraad heeft toevertrouwd. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 

Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1 en 4. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de loonboekingsprojecten van de maand 
januari 2017 goed, met uitzondering van de uitbetaling van de lonen, pensioenen en 
andere vergoedingen kaderend in het budgethouderschap van de gemeenteraad. 
 
 

 
De zitting eindigt om 14.40 uur.  
 

 
 
De Wnd. secretaris De Burgemeester 
Frank Detremmerie Alain Top 
 


