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DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

2 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

3 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.02.2017. 

4 Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales en raadscommissie vrije tijd. Vervanging vertegenwoordiger voor 

de fractie Sp.a-Groen.  Aanduiden voorzitter voor de raadscommissie vrije tijd. 

5 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

6 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Goedkeuren 

wijzigen meerjarenplan 2015-2019. 

7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budgetwijziging 2016.  

8 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budget 2017.  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9 Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het 

decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met 

aanslagjaar 2019.  Wijziging. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10 Financiële engagementen in het kader van de inrichtingsnota Openruimtekamers 

Gavers en Esser. Akkoordverklaring. 

11 Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van 

Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie). 

Definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter verbreding van de 

voetweg. 

12 Aankoop pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP  Centrum Oost. 

Goedkeuren van de aankoopvoorwaarden zoals bedongen en bij akte vast te leggen 

door Vastgoedtransacties. 

13 Aanleg en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : Evangeliestraat.  Goedkeuren 

bestek, raming (103.021,69 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

14 Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren bestek, raming 

(37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

15 Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software.  Goedkeuren bestek en 

gunningswijze. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

16 IBBA 2017: goedkeuren overeenkomst. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17 Schenkingen aan het stadsarchief in 2016. Aanvaarding. 

18 Oprichten van een netwerk voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het kader 

van de gemeentelijke nood- en interventieplanning. 

19 Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3 

Harelbeke op 24.03.2017. 

20 Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke. 

21 Vragenkwartiertje. 

  



Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22 Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren. 

*** 

 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 02.01.2013 legde mevrouw Eveline Lahousse de eed af als gemeenteraadslid. 

 

Bij brief van 27.01.2017, ontvangen op 30.01.2017, biedt zij haar ontslag als 

gemeenteraadslid aan.  Dit ontslag wordt definitief zodra de voorzitter ervan kennis heeft 

genomen.   

 

De voorzitter werd per mail van 30.01.2017 van het ontslag van mevrouw Lahousse 

ingelicht. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 15. 

 

Om deze redenen; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen. 

 

BESLUIT: 

 

Neemt akte van het ontslag dat als gemeenteraadslid wordt aangeboden door mevr. 

Eveline Lahousse. 

 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Mevrouw Eveline Lahousse, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie 

sp.a/Groen, heeft ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad hebben van dit ontslag akte 

genomen.  Door deze eerste aktename is dit ontslag definitief. 

 



Mevr. Lahousse dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een opvolger 

behorend tot de lijst waarop zij werd verkozen en dit naar rang van deze opvolgers zoals 

vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14.10.2012 en 

correct bevonden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 23.11.2012. 

 

De eerste in aanmerking komende opvolger verkozen op de lijst waarop mevr. Lahousse 

is verkozen, is – ingevolge installatie van eerdere opvolging, afstand en overlijden – de 

heer Ludo Depuydt, Nijverheidsstraat 8 te 8530 Harelbeke. 

 

Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 

gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun 

mandaat op door de eedaflegging.  Dit geldt ook voor een opvolger. 

 

Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de opvolger door de 

gemeenteraad te worden onderzocht (art.7 par. 3 GD). 

Pas na goedkeuring van de geloofsbrieven mag de opvolger tot de eedaflegging worden 

toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

- de betrokkene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

- dat hij/zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevindt.  Mocht dit 

wel zo zijn, dan wordt het raadslid geacht afstand te doen van zijn mandaat. 

 

De raad neemt, met betrekking tot de heer Ludo Depuydt kennis van: 

 

- een recent uittreksel uit de bevolkingsregisters; 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1; 

- een verklaring op eer betreffende het zich niet bevinden in een van de gevallen 

voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet en andere wetgeving; 

- het verslag van de geloofsbrieven opgemaakt door de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

Uit het verslag inzake de geloofsbrieven blijkt dat de geloofsbrieven van voornoemde 

persoon kunnen worden goedgekeurd. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen : 

 

- het gemeentedecreet, in zonderheid art. 7, 11 en 12; 

 

In openbare zitting vergaderd; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Keurt de geloofsbrieven van de heer Ludo Depuydt, opvolgend gemeenteraadslid, goed 

en laat betrokkene toe tot de eedaflegging. 

 

*** 

 

Vervolgens legt  de heer Ludo Depuydt in openbare zitting de eed als gemeenteraadslid af 

in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

 



De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen”. 

 

De eedaflegging gebeurt regelmatig. 

 

In openbare zitting vergaderd; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt akte van deze eedaflegging. 

 

Stelt met unanimiteit vast dat de heer Ludo Depuydt het mandaat van gemeenteraadslid heeft 

opgenomen. 

3. Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.02.2017. 

De gemeenteraad 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Alhoewel het gemeentedecreet (GD) niet meer expliciet voorschrijft dat er een rangorde 

van de gemeenteraadsleden dient opgemaakt, stelt de omzendbrief van 19.10.2012 

inzake de installatievergadering toch dat het aangewezen is een rangorde onder de 

raadsleden op te maken. 

 

De rangorde van de raadsleden is in eerste orde in functie van hun anciënniteit (art. 8 

par. 4 lid 2 GD).  Het gemeentedecreet geeft verder geen antwoord op de vraag wat 

onder anciënniteit moet worden verstaan.  De omzendbrief van 19.10.2012 beschouwt 

als anciënniteit de gehele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft 

uitgemaakt van een gemeenteraad van gelijk welke gemeente.  Deze tijdsduur mag dus 

onderbroken zijn en is niet beperkt tot één gemeente. 

 

Verder bepaalt de omzendbrief, zonder daarvoor te kunnen terugvallen op expliciete en 

algemene bepalingen van het decreet, dat bij gelijke anciënniteit het aantal 

naamstemmen in de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad bepalend is.  Is 

ook dat gelijk, dan geeft het aantal stemmen van de lijst in deze verkiezingen de 

doorslag.  De voorkeur wordt dan gegeven aan het gemeenteraadslid wiens lijst het 

meeste stemmen behaalde. 

 

De rangorde tussen de gemeenteraadsleden dient te worden bepaald door de 

gemeenteraad gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als bevoegd wordt 

aangewezen. 

 

De rangorde is belangrijk, bvb. bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de 

gemeenteraad en indien deze zelf geen vervanger heeft aangewezen, of – onder 

hetzelfde voorbehoud - wanneer deze wegens verbodsbepaling niet kan zetelen.  In dat 

geval is het raadslid met de hoogste anciënniteit dat, behoudens indien de voorzitter een 

vervanger heeft aangewezen - tijdelijk vervangt.  Ook bij de vervanging van een schepen 

die tijdelijk afwezig is speelt de rangorde. 

 

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

17.10.2016.   

 

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de tabel van de algemene telling van de 

stemmen, gevoegd bij het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de stad 

Harelbeke inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012, van de eedaflegging 



van de heer Ludo Depuydt op 20.02.2017 en de verklaring door hem ingevuld 

betreffende de periodes van lidmaatschap van een gemeenteraad. 

  

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen: 

 

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

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Bepaalt de rangorde per 20.02.2017 van de gemeenteraadsleden als volgt: 

 

 

Nummer op 

de rangorde 

Naam en 

voornaam 

Gecumuleerde 

anciënniteit in 

dagen 

Aantal 

naamstemmen 

in de 

verkiezingen 

van 

14.10.2012 

Aantal 

stemmen 

van de lijst 

van 

betrokkene 

op 

14.10.2012  

1. Beyaert Rita 9.879 2.618 niet van 

toepassing 

2. Vandemeulebroucke 

Willy 

9.879 818 niet van 

toepassing 

3. Pattyn Rik 8.009 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

4. Top Alain 5.516 3.013 niet van 

toepassing 

5. Pattyn Francis 5.516 1.224 niet van 

toepassing 

6. Vandekerckhove 

David 

4.880 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

7. Vandenabeele Rik 4.467 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

8. Mestdagh Rosanne 3.914 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

9. Bossuyt Inge 3.325 1.071 niet van 

toepassing 

10. Duchi Kathleen 3.325 979 niet van 

toepassing 

11. Rogiers Marleen 3.325 791 niet van 

toepassing 

12. Kerckhof Eric 3.325 659 niet van 

toepassing 

13. Langedock Donald 3.325 613 niet van 

toepassing 

14. Vanryckeghem 3.305 niet van niet van 



Olivier toepassing toepassing 

15. Vannieuwenhuyze 

Michaël 

2.604 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

16. Naert Tijs 1.510 622 niet van 

toepassing 

17. Vandebuerie Annick 1.510 618 niet van 

toepassing 

18. Soetaert Stijn 1.510 607 niet van 

toepassing 

19. Ostyn Marijke 1.510 605 niet van 

toepassing 

20. Maelfait Jacques 1.510 552 niet van 

toepassing 

21. Callewaert Lynn 1.510 504 niet van 

toepassing 

22. Glorieux Eddy 1.510 325 niet van 

toepassing 

23. Claerhout Patrick 1.510 312 niet van 

toepassing 

24. De Bruyne Hilde  1.483 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

25. Derammelaere Stijn 1.126 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

26. De Buck Fleur 735 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

27 Depuydt Ludo 260 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

28. 

 

Vanlerberghe 

Mireille 

245 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

29. Malfait Daphné 127 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

 

4. Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales en raadscommissie vrije tijd. Vervanging 

vertegenwoordiger voor de fractie Sp.a-Groen.  Aanduiden voorzitter voor 

de raadscommissie vrije tijd. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ingevolge de ontslagname van mevr. Eveline Lahousse, zetelend gemeenteraadslid voor 

de fractie Sp.a-Groen, dient het ontslagnemend raadslid vervangen te worden als lid in 

de raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales en in de raadscommissie vrije tijd.  In deze laatste commissie dient 

mevr. Lahousse ook als voorzitter te worden vervangen. 

 

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

raadscommissies telkens een akte van voordracht ingediend op 08.02.2017 ondertekend 

door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-lid deel 

uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte per beschikbaar mandaat voor de fractie 

ondertekend. 



 

De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachten ingediend voor de fractie Sp.a-

Groen, op naam van Ludo Depuydt voor respectievelijk de raadscommissie management, 

personeel, financiën, communicatie en intercommunales en de raadscommissie vrije tijd. 

 

Deze voordrachten voldoen aan de vereisten van artikel 39 par. 3 van het GD. 

 

De gemeenteraad stelt vast dat beide voorgedragen personen gemeenteraadsleden zijn. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt kennis van de voordrachten van Ludo Depuydt als vertegenwoordiger van de 

fractie Sp.a-Groen ter vervanging van het ontslagnemend raadslid Eveline Lahousse voor 

respectievelijk de raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales en de raadscommissie vrije tijd. 

 

Verklaart voormelde voordrachten m.b.t. de nieuwe kandidaat-commissieleden 

ontvankelijk. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39, 40 en 35 par. 2, 2de. 

 

*** 

 

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

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

de verkiezing van voormelde gemeenteraadsleden in voormelde raadscommissies. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39, 40 en 35 par. 2, 2de. 

 

1. Voor de raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales 

 

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

aanduiding van Ludo Depuydt als vertegenwoordiger van de fractie Sp.a-Groen ter 

vervanging van het ontslagnemend raadslid Eveline Lahousse voor de raadscommissie 

management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales. 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 



De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Met 28 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat Ludo Depuydt is verkozen. 

 

2. Voor de raadscommissie vrije tijd 

 

De gemeenteraad gaat over tot een tweede geheime stemming in functie van Ludo 

Depuydt als vertegenwoordiger van de fractie Sp.a-Groen ter vervanging van het 

ontslagnemend raadslid Eveline Lahousse voor de raadscommissie vrije tijd. 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Met 28 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat Ludo Depuydt is verkozen. 

 

*** 

 

Mevr. Eveline Lahousse dient tevens vervangen te worden als voorzitter van de 

raadscommissie vrije tijd. 

 

Artikel 39 par. 4 van het gemeentedecreet bepaalt dat de burgemeester of schepenen 

geen voorzitter kunnen zijn van een gemeenteraadscommissie.  Het voorzitterschap 

komt dus toe aan gewone raadsleden.   

 

Blijkens artikel 39 van het huishoudelijk reglement wordt de voorzitter van de 

gemeenteraadscommissies aangewezen door de gemeenteraad.  Dit is overigens ook in 

overeenstemming met het principe van de residuaire bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39, 42 par. 1, en 35 par 2, 2de; 

 

Gaat over tot de derde geheime stemming i.v.m. de aanduiding van een nieuwe 

voorzitter voor de raadscommissie vrije tijd. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Ludo Depuydt behaalt 14 stemmen voor, er is 1 onthouding en 1 ongeldige stem. 

Stijn Soetaert behaalt 13 stemmen voor. 

 

  



BESLUIT :  

 

Ludo Depuydt is verkozen tot voorzitter van de raadscommissie vrije tijd. 

 

5. Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aangezien de heer Jacques Maelfait, schepen, verklaarde niet meer te behoren tot de N-

VA-fractie kan hij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie zetelen, noch 

als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden de 

fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.   

 

De heer Maelfait werd destijds aangewezen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie in 

de raadscommissie grondgebiedszaken en facility. 

 

Gezien het voorgaande moet een nieuw stemgerechtigd lid behorend tot de N-VA-fractie 

in de raadscommissie grondgebiedszaken en facility worden aangewezen. 

 

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

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

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

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

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

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het GD werd voor dit mandaat in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facilitaire dienst door de N-VA-fractie een akte van voordracht 

ingediend op 09.02.2017 ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie 

waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte 

ondertekend. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze voordracht ingediend voor de fractie N-VA op 

naam van mevr. Marijke Ostyn voor de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire 

dienst. 

 

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

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Verklaart de ingediende voordracht ontvankelijk. 

 

*** 

 

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

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

de verkiezing van mevr. Marijke Ostyn als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie van de 



raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van de heer 

Jacques Maelfait. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

 

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

verkiezing. 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevr. Marijke Ostyn bekomt 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  Er zijn 10 

onthoudingen en 1 ongeldige stem. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat mevr. Marijke Ostyn verkozen is tot stemgerechtigd lid van de 

raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst voor de fractie N-VA. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

6. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Goedkeuren 

wijzigen meerjarenplan 2015-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 25.11.2016 de wijziging van het 

meerjarenplan 2015-2019 goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 22.12.2016 heeft de algemene vergadering de wijziging van het 

meerjarenplan 2015-2019 goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 31.01.2017 advies 

verleend over de wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 van W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het 

meerjarenplan 2015-2019 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Het OCMW-decreet, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken 

art. 148 en art. 228 par.1; 

- omzendbrief 2013/6 van het agentschap binnenlands bestuur. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 



 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Keurt de wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 van W13 goed. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

7. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budgetwijziging 2016.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 25.11.2016 de budgetwijziging 2016 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 22.12.2016 heeft de algemene vergadering de budgetwijziging 

2016 goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 31.01.2017 advies 

verleend over de budgetwijziging 2016 van W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de budgetwijziging 2016 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 150, 156 en 228 par. 1 van het OCMW-decreet. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de budgetwijziging 2016 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

  



8. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budget 2017.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 25.11.2016 het budget 2017 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 22.12.2016 heeft de algemene vergadering het budget 2017 

goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 31.01.2017 advies 

verleend over het budget 2017 van W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het budget 2017 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 150 en 228 par. 1  van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van het budget 2017 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9. Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van 

het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en 

met aanslagjaar 2019.  Wijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De gemeenteraad keurde op 19.12.2016 de belasting op de 

vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning tot en met aanslagjaar 2019 goed. 

Artikel 8 van dit belastingreglement van 19.12.2016 bepaalt het volgende: 

  



 

“Artikel 8:  

 

Dit reglement treedt in werking op het moment dat het decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning in werking treedt, hetzij in de huidige stand van de 

wetgeving op 23.02.2017. 

 

Met ingang van de inwerkingtreding van dit reglement worden volgende reglementen 

opgeheven: 

 

- de belasting op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of 

vergunningsplichtige inrichtingen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019, vastgesteld door 

de gemeenteraad op 16.12.2013; 

- de belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019, eveneens vastgesteld 

door de gemeenteraad op 16.12.2013.” 

 

2. Het decreet houdende de nadere regels tot implementatie  

van de omgevingsvergunning, goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams 

parlement van 25.01.2017, stuk 1059 (2016-2017) – Nr. 2, voorziet niet in een uitstel 

van de inwerkingtreding van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning.   

 

Het decreet van 25.04.2014 voorziet enkel in de mogelijkheid om – mits beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen en inachtneming van een aantal 

vormvoorschriften - de implementatie van het decreet van 25.04.2014 uit te stellen tot 

uiterlijk 01.06.2017. 

 

3. Het college heeft, bij beslissing van 07.02.2016, van deze bevoegdheid gebruik 

gemaakt tot de uiterste datum, zijnde 01.06.2017. 

 

4. Bij de redactie van het belastingreglement van 19.12.2016 was de tussenkomst 

van de decreetgever en de redactie van het decreet van 25.01.2017 niet te voorzien.  Er 

kon enkel worden uitgegaan van een eventueel klassiek uitstel en niet van de vrij 

spitsvondige regeling die het Vlaams parlement nu heeft aanvaard. 

 

5. Bij aangetekende brief tegen ontvangstmelding van 31.01.2017, ontvangen op 

02.02.2017, wijst het Agentschap Binnenlands Bestuur op het voorgaande onder 1 tot en 

met 3. 

 

Het Agentschap wijst erop dat, indien de stad na 23.02.2017 bij uitstel van 

implementatie van de omgevingsvergunning nog belastingen wil heffen zoals bedoeld in 

de reglementen van 16.12.2013, het voorgaande artikel 8 nog moet worden aangepast. 

 

6. Het financieel belang van de stad vereist dat inderdaad lopende het uitstel van de 

implementatie van toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning de voorgaande belastingreglementen van 16.12.2013 van kracht 

blijven. 

 

Een wijziging van het voormelde art. 8 is dan ook aangewezen zoals hierna in het 

beschikkend gedeelte opgenomen.  Daarbij valt op te merken dat een formele opheffing 

van de aangehaalde belastingreglementen van 16.12.2013 niet noodzakelijk is omdat, zo 

er geen meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, stedenbouwkundige en 

verkavelingsvergunningen meer bestaan, er ook geen belastbare feiten meer zullen zijn 

die onder deze belastingreglementen vallen.  Op die manier wordt vermeden dat, bij een 

eventueel verder opschuiven van de termijn door de decreetgever, art. 8 andermaal zou 

moeten worden gewijzigd. 



 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 en 43, § 2, 15° van het 

gemeentedecreet. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

 art. 42, van het gemeentedecreet; 

 art. 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

 art. 186 van het gemeentedecreet; 

 het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

 het besluit van de Vlaamse regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 

 het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM); 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO); 

 het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

In het gemeentelijk belastingreglement op de vergunningsaanvragen en meldingen 

bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 19.12.2016, wordt artikel 8 vervangen door 

volgende tekst. 

 

“Artikel 8: 

Dit reglement treedt in werking op het moment dat het uitstel van implementatie van  

het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning – toegestaan  door het 

decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning en 

eventuele latere wijzigingen - in de stad Harelbeke een einde neemt, hetzij in de huidige 

stand van de wetgeving op 01.06.2017.” 

 

Artikel 2: 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.   

Het treedt in werking op 23.02.2017. 

 

Artikel 3: 

 

Dit raadsbesluit zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur worden toegestuurd 

overeenkomstig artikel 253 par.1, 3° van het gemeentedecreet. 

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10. Financiële engagementen in het kader van de inrichtingsnota 

Openruimtekamers Gavers en Esser. Akkoordverklaring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In zitting van 17.10.2016 gaf de gemeenteraad volgend advies op de inrichtingsnota 

Openruimtekamers Gavers en Esser tijdens het openbaar onderzoek : voorwaardelijk 

gunstig geadviseerd mits rekening te houden met de gegeven bemerkingen op de 

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

schrappen.  

 

De bemerkingen op de financieringsnota luidden als volgt: 

 

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

voorafgaand overleg: 

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

onderhoud van de overige tractorsluizen bij de provincie opgenomen is. De reden van 

deze opsplitsing is niet duidelijk. 

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

fietsverbinding kosteloos overgedragen wordt naar het stedelijk openbaar domein, 

dan lijkt het logisch dat ook het onderhoud bij de stad ligt. Indien er geen overdracht 

is niet. 

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

pad langs de beek ligt, waar de provincie het onderhoud doet, is dit geen logische 

keuze om dit bij de stad te voegen. 

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

gepleegd wordt tussen stad-provincie om de methodiek en derhalve beheerskosten bij 

een partij onder te brengen. 

 

Op 25.11.2016 vond een overleg plaats tussen de provincie en de gemeenten inzake de 

Eikenstraat. 

 

De provincie moet beschikken over de instemming van instanties die belast zijn met de 

uitvoering van (gedeelten) van de inrichtingsnota, alvorens de Vlaamse 

Landmaatschappij haar vormelijke goedkeuring kan verlenen, alvorens de Deputatie kan 

overgaan tot definitieve vaststelling. In dit geval gaat dit concreet om de financiering die 

ten laste van de stad gelegd wordt. 

 

De provincie vraagt in haar schrijven van 19.12.2016, in voorbereiding van de 

aanpassing van de inrichtingsnota ter definitieve vaststelling door de Deputatie, of de 

stad kan instemmen met: 

- De onderhoudskosten van de fietsverbinding op zich te nemen, met de garantie dat 

deze kosteloos zal worden overgedragen. 

-De onderhoudskosten van de verkeerstechnische maatregelen om de Iepersestraat én 

Eikenstraat autoluw en verkeersveilig te maken op zich te nemen. Via verder overleg 

zal nog worden bekeken over wat voor specifieke maatregelen het gaat. Het gaat niet 

om het knippen van wegen via tractorsluizen. 

 

Het college ging in zitting van 10.01.2017 akkoord om een dossier aan de gemeenteraad 

voor te leggen waarbij de onderhoudskosten van de fietsverbinding, mits kosteloze 

overdracht aan de stad, en de onderhoudskosten van de verkeerstechnische maatregelen 

om de Iepersestraat en Eikenstraat autoluw en verkeersveilig te maken, op zich worden 

genomen. Er wordt als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat de verkeerstechnische 

maatregelen voor deze lokale wegen in overleg met de stad moeten bepaald worden. De 



stad kan als bevoegde overheid voor lokale wegen ten allen tijde maatregelen weigeren, 

evalueren, wijzigen of invoeren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het uitvoeringsbesluit landinrichting 

- gemeentedecreet art. 42 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De stad gaat akkoord om de onderhoudskosten van de fietsverbinding, mits kosteloze 

overdracht aan de stad, en de onderhoudskosten van de verkeerstechnische maatregelen 

om de Iepersestraat en Eikenstraat autoluw en verkeersveilig te maken, op zich te 

nemen. Er wordt als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat de verkeerstechnische 

maatregelen voor deze lokale wegen in overleg met de stad moeten bepaald worden. De 

stad kan als bevoegde overheid voor lokale wegen ten allen tijde maatregelen weigeren, 

evalueren, wijzigen of invoeren. 

 

11. Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte 

van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling 

Tramstatie). Definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter 

verbreding van de voetweg. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Blijkens de buurtwegenatlassen van Hulste én Bavikhove opgemaakt in uitvoering van de 

buurtwegenwet van 10.04.1841, is de Doornhoutsevoetweg een ‘sentier’ -wat een 

publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een private wegzate impliceert- die loopt 

vanaf café Tivoli te Hulste door de open landbouwzone en over de grens met Bavikhove 

tot aan de Verkaveling-Tramstatie/Haring- en Doornhoutstraat in Bavikhove. Die 

Doornhoutsevoetweg vormt de verbinding tussen beide deelgemeentes en is als voetweg 

nr. 29 in de Hulste-atlas en als voetweg nr. 28 in de Bavikhove-atlas aangeduid. Sinds de 

opmaak van de atlassen midden 19de eeuw (en mogelijks zelfs voordien) is dit een 

frequent gebruikte trage wegverbinding, ongeveer evenwijdig met de heel drukke 

Vlietestraat die zelf is gekend als de buurtwegen/chemins nr.2 en nr.12, tussen Hulste en 

Bavikhove. 

 

Nog steeds is dit een heel intens gebruikte trage en veilige (fiets)verbinding voor onder 

andere de schoolkinderen om vanaf Hulstedorp of de basisschool aan café Tivoli, 

Bavikhovedorp of het sportcentrum-Bavikhove te bereiken, én omgekeerd. 

Terwijl de originele, juridische ‘atlas’breedte anderhalve meter is, is deze ter plaatste 

drie- (soms een tweetal) meter, met twee duidelijke sporen ontstaan door het gebruik 

door landbouwvoertuigen. Het oostelijk spoor vanaf de boerderij in Vlietestraat 99 in 

zuidelijke richting tot aan de Haring- en Doornhoutstraat werd in 2014 door de stad 

opgefrist met een aanleg in betonpuin. Vlak daarna heeft de landbouwer van voormelde 



hoeve het westelijk spoor eveneens aangevuld met puin. Het noord-westelijk tracé 

(richting Tivoli) blijft een aardewegje met putten/plassen terwijl de stad in 2009 een 

betonverharding over +/- 110meter voorzag voor de aantakking naar de Kuurnsestraat 

(achteraan de school en naast café Tivoli). Voor die uitgave ontving de stad 10.890 euro 

subsidies van Toerisme Vlaanderen.  

De enige formele en afgewerkte buurtwegenprocedure die voor die voetweg is gevoerd, 

betreft de afschaffing bij Deputatiebesluit van 16.03.2006 van een stukje van nr. 28 ter 

hoogte van de Tramstatie in Bavikhove. Dit was toen nodig ter realisatie van de 

gelijknamige verkaveling waarbij de voorwaarde gold dat nieuwe wegenis binnen die 

verkaveling (concreet : Doornhoutstraat) het alternatief voor dit afgeschafte stukje zou 

worden.  

 

Thans voorziet het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 (beleidsdoelstelling 4 

“herwaardering van het ‘trage wegen netwerk en (verkeers)veilige leefomgeving“ --- 

actieplan 4.3. ‘veilige functionele fiets- en wandelverbindingen’) en bijhorend 

investeringsbudget, middelen om die voetweg over de hele lengte aan te leggen als een 

fiets(snel)weg. Voorliggend dossier kadert binnen die beleidsintentie. 

Omdat dit tracé niet opgenomen is in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, 

gaat dit eerder over een fietsweg in plaats van een fietssnelweg. Bedoeling van die 

heraanleg zou zijn om de fietsers overal een comfortabele drie meter breedte te geven 

om veilig en snel te fietsen en te kruisen. Vooral de onveilige toestand van de parallel 

gelegen Vlietestraat –zowel voor voetgangers wegens geen voetpaden als voor fietsers 

wegens enkel één dubbelrichtingsfietsstrook van één meter- motiveert het voorstel tot de 

spoedige aanleg van die fietsweg. De Vlietestraat heeft bovendien maar twee rijstroken 

van elk 2,5 meter breed, terwijl 2,75 meter het aangewezen minimum is voor snelheden 

tot 50 km/u. En zoals gesteld is de fietsstrook op de Vlietestraat één meter breed en 

wordt slechts door een gelijkgrondse rammelstrook van 30 cm gescheiden van het heel 

drukke autoverkeer. Bij het daar kruisen van bijvoorbeeld een bus en een vrachtwagen, 

is één van beide voertuigen gedwongen om uit te wijken op het fietspad. 

 

In de loop van 2017 wenst de stad over te gaan tot vooromschreven 

fietswegverhardingswerken en wenst bovendien die ‘nieuwe’ trage-wegbreedte (3 m 

i.p.v. 1,5 m zoals in de atlas) te garanderen voor de toekomst. Hiertoe wordt een 

‘wijzigingsprocedure’ voorgesteld zoals voorzien in artikel 27 van de buurtwegenwet, 

gekoppeld aan een rooilijnprocedure (ter bepaling van de definitieve rooilijnbreedte op 

deze private zate) met publieke erfdienstbaarheid).  

Hiertoe bestelde het schepencollege op 31.05.2016 een rooilijnplan bij landmeter 

Verbeure. Dit rooilijnplan van 15.09.2016 duidt de ‘bestaande erfdienstbaarheid’ in rode 

kleur aan en de extra erfdienstbaarheidstrook (waarop voorliggende wijziging/verbreding 

slaat) in groene kleur aan : 

 

  eigenaar bestaande 

atlas-VW  

ROOD 

extra VW 

à 1.5m  

GROEN 

vergoeding  

extra 1.5m 

à €3.6 (90%) 

pachtvergoed. extra 

1.5m 

à €1/m² 

Hulste 

c/330 

X2  

cons. 

Vanneste 

138m² 

lot 12 

141m² 

lot 11 

141 x 3,6 = 

507,6 

----- (geen pacht) 

  = totaal à   507,6  

Hulste 

c/330 

Z2 

vrije 

basisschool 

11m² 

lot 9 

21m² 

lot 10 

21 x 3,6 = 75,6 ----- (geen pacht) 

  = totaal à  75,6  

Hulste 

c/331 

m 

OCMW 

Kortrijk  

196m² 

lot 4 

187m² 

lot 8 

187 x 3,6 = 

673,2 

187 x 1 = €187 

 

Bavikh

.b/62 F 
OCMW 

Kortrijk  

159m² 

lot 3 

160m² 

lot 7 

160x 3,6 = 576 160 x 1 = €187 

 



 

Bavikh 

b/67 F 

OCMW 

Kortrijk 

  

111m² 

lot 2 

184m² 

lot 6 

184x 3,6 = 

662,4 

184 x 1 = €187 

 

Bavikh 

b/67 E 

OCMW 

Kortrijk  

 

175m² 

lot 1 

412m² 

lot 5 

412x 3,6 = 

1.483,2 

412 x 1 = €187 

 

     = totaal  943m² 943 x 3.6 = 

3394,8 à OCMW 

943m² x 1 =  

€943 à pachter 

 

De extra erfdienstbaarheidsstrook van 1,5 m zal –gecombineerd en samen met de 

bestaande, onbetwiste, rode ‘sentier’strook- de verbrede (gewijzigde) rooilijn worden die 

conform de buurtwegenwetgeving ter goedkeuring aan de Deputatie zal worden 

voorgelegd.   

 

Na het bekomen van dit Deputatiebesluit en ter regularisatie en juridische verankering 

van de eigendomsrechten, zal de stad met de eigenaars en gebruikers van de huidige 

percelen een akkoord sluiten over het gebruik van die extra 1,5 meter strook publieke 

erfdienstbaarheid. Concreet betreft het –zoals blijkt uit voormelde tabel en het 

rooilijnplan-Verbeure van 15.09.2016- drie eigenaars (cons. Vanneste en de Vrije school 

nabij café Tivoli enerzijds en voor het grootste deel, het OCMW-Kortrijk anderzijds) en 

één pachter op de OCMW-gronden (Pieter Demarez). De desbetreffende akkoorden –

inclusief een billijke vergoeding- met zowel de eigenaars als de pachter worden in een 

latere raadszitting ter goedkeuring voorgelegd. 

 

In overleg met de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties is de vergoeding, te betalen door 

de overheid voor het vestigen van die extra 1,5 m publieke erfdienstbaarheid ten laste 

van voormelde “lijdende” percelen (omwille van hun waardevermindering) bepaald : 

*enerzijds op 90 % van de grondwaarde (agrarisch gebied = 4 euro/m² hierop 90 %) 

zijnde 3,6 euro/m² als eigenaarsvergoeding; 

*anderzijds op 1 euro/m², zijnde de gebruikelijke pachtverbrekingsvergoeding  

(= vergoeding aan de landbouwer die de strook nu ook formeel niet meer kan 

gebruiken).  Door het op die manier formeel en notarieel afhandelen van die verbreding 

(conform het Deputatiebesluit en naar aanleiding van de heraanlegwerken) kunnen noch 

de huidige eigenaars, pachters en gebruikers, noch hun rechtsopvolgers, dit gewijzigd 

doorgangsrecht ooit betwisten.  

 

Reeds na de principiële collegebeslissing van 15 maart 2016 houdende de opstart van dit 

wijzigingsdossier, voerde de stad de eerste gesprekken met de eigenaar (OCMW Kortrijk) 

en pachter (Pieter Demarez) van de zwaarst belaste percelen. Vervolgens gaf de stad op 

23 november 2016 meer concrete en gedetailleerde toelichting -op basis van een 

uitvoerings(werken-)plan van het studiebureau Cnockaert - aan beiden, meer bepaald 

over de toekomstig, geplande herinrichtingswerken en over de vergoeding waarop beiden 

aanspraak kunnen maken. Tijdens dit overleg uitten noch de grootste eigenaar noch de 

enige pachter principiële bezwaren tegen de lopende procedure, de vooropgestelde 

vergoedingsvoorstellen en de geplande uitvoeringswerken (c.f.r. voormeld technische 

ontwerpplan Cnockaert). 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de verbrede voetweg naar de trage weggebruiker 

toe voldoende uitnodigend zal zijn verder frequent te worden gebruikt, vandaar dat een 

vernieuwde verharding op 3 meter over het volledige tracé noodzakelijk is. Daarbij zal 

worden vermeden dat gemotoriseerd verkeer zich toegang tot de verbrede voetweg 

verschaft. Het ontwerp van rooilijnplan van landmeter Verbeure van 15.09.2016 

houdende de wijziging van de Doornhoutsevoetweg kan definitief worden vastgesteld. 

Aldus dit plan en de bijhorende ‘tabel der in te nemen gronden’ zal de wijziging 

(=verbreding =groene strook) zich situeren op volgende percelen: 

 



perceel eigendom toegankelijkheid oppervlakte 

c/330 

X2 

cons. Vanneste 

-geen pachter 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

141 m²- lot 11 

c/330 

Z2 

vrije basisschool 

-geen pachter 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

21 m²- lot 10 

c/331 

m 

OCMW Kortrijk 

-pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

187 m²- lot 8 

b/62 F OCMW Kortrijk 

-pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

160 m²- lot 7 

b/67 F OCMW Kortrijk -

pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

184 m²- lot 6 

b/67 E OCMW Kortrijk 

-pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

412m²- lot 5 

 

Motivering van voormeld, definitief wijzigingsvoorstel is om het publieke gebruik te 

garanderen tussen de Kuurnestraat/Tivoli en de Doornhout/Haringstraat en om de 

bestaande fiets- en voetgangersverbinding nog veiliger en comfortabeler her aan te 

leggen. Dit is verantwoord omwille van de vragen en behoeftes van trage-weg-gebruikers 

(zowel buurtbewoners, schoolkinderen, wijkbewoners), omwille van de beleidsintenties 

van het stadsbestuur om trage wegen te herwaarderen en veilige alternatieven te 

voorzien voor de nabij gelegen, fietsonvriendelijke (-onveilige) Vlietestraat en tenslotte 

vanuit de zorg om deze grote open ruimte doorkruisbaar te houden zoals voorzien sinds 

de buurtwegenatlas.  

 

De voorgestelde wijziging/verbreding verzoent ook voormelde openbare belangen met 

het privaat belang. Want terwijl het publiek gebruik op de Doornhoutsevoetweg verder is 

gegarandeerd, zullen de particuliere eigenaars en gebruikers die de verbreding de facto 

reeds jaren gedogen, amper hinder ervan ondervinden. Meer nog : vooraf en tijdens de 

heraanlegwerken zijn zij de bevoorrechte gesprekspartner van de stad. Bovendien zullen 

de particuliere eigenaars en gebruikers voor dit publiek gebruik van het groen tracé billijk 

vergoed worden. 

 

Het ontwerp van rooilijnplan ter wijziging van de Doornhoutsevoetweg tussen den Tivoli 

te Hulste en de Tramstatie te Bavikhove werd voorlopige vastgesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 16 december 2016.  

Na die voorlopige raadsvaststelling werd - van 23.12.2016 tot 23.01.2017 - een 

openbaar onderzoek georganiseerd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering 

van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar 

onderzoek inzake buurtwegen.  Uit het Proces-verbaal van sluiten van dit openbaar 

onderzoek blijkt dat er geen bezwaren noch opmerkingen werden ingediend. 

Het komt de raad toe thans dit rooilijnplan definitief vast te stellen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43, par. 2, 12°; 

- de wet van 10.04.1841 op de buurtwegen zoals van kracht en laatst gewijzigd bij 

decreet van de Vlaamse Raad van 04.04.2014, inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken, art. 28; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels 

voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Kennis wordt genomen van het proces-verbaal van 31 januari 2017 van het sluiten van 

het openbaar onderzoek, dat liep van 23 december tot 23 januari, inzake dit 

voetwegdossier. Uit dit PV blijkt dat er geen bezwaren noch opmerkingen werden 

ingediend.  

 

Artikel 2:  

 

De wijziging aan de Doornhoutsevoetweg, zijnde de verbreding van voetweg 29 te Hulste 

(ter hoogte van café Tivoli) en van de aansluitende voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de 

verkaveling Tramstatie), zoals uitgetekend op het rooilijnplan van landmeter Verbeure 

van 15.09.2016, wordt samen met het genoemde rooilijnplan definitief vastgesteld. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden onderworpen aan de goedkeuring en beslissing van de 

Deputatie. 

 

12. Aankoop pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP  Centrum Oost. 

Goedkeuren van de aankoopvoorwaarden zoals bedongen en bij akte vast 

te leggen door Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het pand met adres in de Gentsestraat 49 staat al geruime tijd te koop. Het is het 

middelste pand van een blokje van drie, tussen de huisnummers 47 en 51 die 

ondertussen beide door de stad zijn verworven.  

Die drie woningen zijn sterk beeldbepalend omdat ze vooruitspringen uit het gevelvlak. 

Voor die site voorziet het Ruimtelijk Uitvoeringsplan-Centrum Oost  (RUP) 

(deputatiegoedkeuring van 23.05.2013) voorkooprechten voor de stad en motiveert dit 

aldus: ‘aangezien de huidige beeldwaarde en kwaliteit van de woningen beperkt is, wenst 

de stad deze in de toekomst op te waarderen zodat er een betere beleving van de 

woonomgeving ontstaat. Om dit te kunnen garanderen en hierbij een voorbeeldfunctie te 

vervullen, schrijft de stad in het RUP een voorkooprecht in’. 

 

Bovendien is als prioritaire beleidsdoelstelling I in de Stedelijke meerjarenplanning 

(SMPJ) 2014-2019 ingeschreven dat ‘Harelbeke een levendig en aantrekkelijk 

stadscentrum wil creëren, waar bewoners fier op zijn’. In uitvoering van de daaraan 

gekoppelde Actie 1.5.3 (“het centrum wordt een aangename woon- en belevingsruimte”)  

voorziet het investeringsbudget-2017  onder (AR) 261000 / (BI) 005010 de nodige 

middelen.  

 

In uitvoering van en conform die RUP- en SMJP-bepalingen deed de stad reeds in de 

zomer van 2014, via bemiddeling van Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, een bod aan 

eigenares-Grymonprez van de Gentsestraat nr. 49. Wegens haar inziens te laag, werd dit 

stadsbod toen niet aanvaard. Sindsdien staat het pand leeg en verder ‘te koop’.  

Uit dit blokje van drie kocht de stad ondertussen het enigszins verwaarloosde huisje, 

Gentsestraat 47 (kadasternummer 297b, 1ste afdeling A, kadastrale oppervlakte van 

160m - niet doorlopend tot Graaf Boudewijn I straat) en ook het hoekpand Gentsestraat 

51 (kadasternummer 274e - 1ste afdeling A, kadastrale oppervlakte van 140m2).  



 

Voor het pand nr. 47 stemde de raad in zitting van 13 juli 2015 in om het voorkooprecht 

van de stad uit te oefenen zoals toen aangeboden via de Vlaamse Landmaatschappij in 

het kader van de Wooncode en de Ruimtelijke Ordening. De aankoopakte werd op 

21.08.2015 door notaris Maelfait verleden. 

Voor het handelspand op de hoek nr. 51 gaf de raad op 16 november 2015 een mandaat 

aan schepen Kets om tijdens de 2de zitdag van 10.12.2015 van de gerechtelijke 

‘openbare verkoopprocedure met hoger bod’ dit goed te verwerven. Tijdens die zitdag 

werd het stadsbod aanvaard waarna ditzelfde moment notaris Laga uit Izegem de 

koopakte verleed. 

 

Het tussenliggend pand, Gentsestraat 49, heeft als enige van de drie een uitweg via/naar 

de Graaf Boudewijn I straat, zodat de verwerving ervan toch essentieel bleek voor de 

ontwikkelmogelijkheden van dit blokje. De twee stadspanden nrs. 47 en 51 stonden sinds 

hun aankoop in 2015 leeg en bleken niet geschikt noch eenvoudig renoveerbaar in 

functie van korte termijn verhuur of gebruik. In afwachting van het sluiten van een 

koopcompromis voor het middelste pand, onderhandelde de stad toch met enkele 

kandidaat-gebruikers (zoals een sociaal verhuurkantoor en een organisatie voor begeleid 

wonen) over dit tijdelijk gebruik van de panden 47 en 51. Tenzij de stad zware 

renovatiekosten zou maken, haakten mogelijke korte-termijn-gebruikers voor de 2 

buitenste panden af. Om de verwaarlozing van de globale site bij verder durende 

leegstand te vermijden en teneinde dit projectje (na sloop door de stad) als promotie-

grond te koop te stellen, drong de verwerving van het middelste, derde en laatste 

onroerend goed zich op.  

 

Uiteindelijk kon de stad eind december 2016 met eigenares-Grymonprez een 

koopcompromis bekomen. De afgesproken koopvoorwaarden zullen door commissaris 

Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties in een akte worden verankerd en worden thans 

ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd : 

-het te kopen goed is kadastraal gekend als nummer 296a, 1ste afdeling A met een 

kadastrale oppervlakte van 240m, zijnde Gentsestraat 49 

-de stad koopt jegens mevr. Elsie Grymonprez, Molenstraat 25 te 8970 Waregem 

-de overeengekomen prijs bedraagt 90.0000 euro waaraan Vastgoedtransacties diens 

akkoord/visum gaf. 

-de uitgave is voorzien onder (AR) 261000 / (BI) 005010 van het investeringsbudget 

2017. De financieel beheerder gaf zijn visum aan deze aankoop. 

-het bodemattest dat werd afgeleverd door OVAM op 14 februari 2014 vermeldt volgende 

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

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

Er dient verder geen gevolg aan dit attest te worden gegeven. 

 

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

goed van de stad betreft. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te 

verlenen aan deze akte waardoor het voorbehoud inzake de raadsgoedkeuring komt te 

vervallen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 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:  

 

Instemming wordt verleend met de aankoop van het onroerend goed, kadastraal gekend 

als nr. 296a, 1ste afdeling A met een kadastrale oppervlakte van 240m, zijnde 

Gentsestraat 49, door het stadsbestuur aan mevrouw Elsie Grymonprez.  

 

Eveneens wordt goedkeuring verleend aan de koopsom ten bedrage van 90.000 euro en 

aan alle andere aankoopvoorwaarden zoals afgesproken in de compromis en zoals vast te 

leggen in de door Vastgoedtransacties te verlijden akte.  

 

Het voorgelegde ontwerp van akte wordt eveneens goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Het budget voor voormelde aankoop is voorzien op het investeringsbudget (AR) 261000 / 

(BI) 005010.  

 

Artikel 3: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

13. Aanleg en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : Evangeliestraat.  

Goedkeuren bestek, raming (103.021,69 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De voetpaden in de Evangeliestraat zijn in slechte staat.  

Het voetpad wordt volledig vernieuwd : aan de oneven huisnummers met 

betonstraatstenen en aan de even huisnummers met grindgazon en een groenstrook.  De 

opritten van de huizen aan de even huisnummers zijn verhard met waterdoorlatende 

betonstraatstenen. 

 

In het kader van de opdracht “Aanleg en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : 

Evangeliestraat” werd een bestek met nr. 17_8 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.021,69 excl. btw of 

€ 124.656,24 incl. 21% btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 

600.000,00 excl. btw niet overschreden). 



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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 2 §1 3°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 5, § 2. 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_8 en de raming voor de opdracht “Aanleg en heraanleg voetpaden 

2017 - Deel 2 : Evangeliestraat”, 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 € 103.021,69 

excl. btw of € 124.656,24 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4: 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

  



DEPARTEMENT FACILITY 

14. Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren bestek, 

raming (37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De bestaande ramen van de turnzaal op de Arendswijk zijn er vooral aan de kant van de 

parking slecht aan toe. Op sommige plaatsen is er verhoogd risico dat het glas uit de 

raamstijlen kan vallen. Er wordt voorzien in nieuwe ramen waardoor evacuatie, 

toegankelijkheid en energie-zuinigheid wordt verhoogd.  

 

In het kader van de opdracht “Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal arendswijk” werd 

een bestek met nr. 861.61-A.16/20 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement 

Facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.119,50 excl. btw of € 44.914,60 

incl. 21% btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

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

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 221000/074010-VT-VT 78. 

 

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. 861.61-A.16/20 en de raming voor de opdracht “Vervangen 

buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk”, opgesteld door de heer Frederik Ost, 

Departement Facility wordt 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 € 37.119,50 excl. btw of € 44.914,60 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221000/074010-VT-VT 78. 

 

15. Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software.  Goedkeuren bestek en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor Geïntegreerde HR software” 

werd een bestek met nr. NH-340 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 

Departement Facility - Aankoop. 

De opdracht zal worden afgesloten voor onbepaalde duur. 

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

met bekendmaking. 

Er zijn geïntresseerde besturen om deel te nemen, die voor het moment geen definitief 

besluit genomen hebben hetzij door budgettaire, hetzij door praktische redenen. 

De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele 

deelnemer waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald.  

De aanbestedende overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig 

schriftelijk raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen. 

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

over de exact benodigde hoeveelheden. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

Stad Harelbeke treedt op als opdrachtencentrale bij de gunning van de opdracht. 

De uitgave van € 90.000 voor deze opdracht voor dienstjaar 2017 voor Stad Harelbeke is 

voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 241000/011200-BOD-BOD 

33 en zal respectievelijk voorzien worden in het budget van de volgende jaren. 



 

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, § 2, 1° b (de aard van de 

werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken een 

vaststelling vooraf van een globale prijs niet mogelijk), en meer bepaald artikels 

2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf 

een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 

aankoop- of opdrachtencentrale. 

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

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald 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. NH-340 voor de opdracht “Raamovereenkomst voor Geïntegreerde HR 

software”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop 

wordt 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.  

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

 

  



Artikel 4: 

 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten, zal Stad Harelbeke optreden als opdrachtencentrale in die zin dat 

ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen 

of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven 

of aanbestedende entiteiten van West-Vlaanderen. 

 

Artikel 5: 

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 

Europees niveau. 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

16. IBBA 2017: goedkeuren overeenkomst. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Van 9 tot 15.04.2017 wordt voor de derde keer de International Belgian Brass Academy 

(afgekort IBBA) georganiseerd in CC het SPOOR en SAMWD te Harelbeke.  

 

Het IBBA-festival zet de koperblazers centraal en dit zowel door een aantal concerten 

met internationaal gerenommeerde artiesten en bands als door de organisatie van 

masterclasses voor leerlingen en studenten.  

 

Het stadsbestuur wenst de organisatie van dit cultureel evenement financieel, inhoudelijk 

en praktisch te ondersteunen en kiest er voor om de diverse afspraken met de 

organisatoren vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.  

 

In het budget 2017 is een bedrag van 20.000 euro opgenomen als financiële 

ondersteuning van IBBA 2017 via BI 070500 AR 649300.  

 

De cultuurraad formuleerde op donderdag 26.01 jl. een positief advies m.b.t. de 

modaliteiten van deze overeenkomst.  

 

De organisatie van het derde IBBA-festival is in handen van de recent opgerichte vzw 

IBBA, wiens statuten en samenstelling op 19.01.2015 neergelegd werden op de griffie 

van de rechtbank en op 20.02.2015 gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

42 par. 1. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de beslissing van het college van 22.03.2016: principieel akkoord en financieel 

engagement IBBA 2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt onderstaande overeenkomst met vzw IBBA goed. 

 

IBBA 2017 

International Belgian Brass Academy 

 

OVEREENKOMST 

 

tussen 

 

International Belgian Brass Academy vzw (IBBA),  met als zetel Beversestraat 181, 

B – 8530 Harelbeke, vertegenwoordigd door voorzitter Katrien Van Hoecke, die verklaart  

gemachtigd te zijn de vzw te verbinden 

en 

 

De Stad Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, voor wie tekenen,  Willy 

Vandemeulebroucke, voorzitter van de gemeenteraad, en Carlo Daelman, secretaris in 

uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van 20 februari 2017. 

hierna ook genoemd “het stadsbestuur” 

 

In deze overeenkomst wordt volgend akkoord gesloten: 

 

 

1. Voorwerp van de overeenkomst 

IBBA vzw krijgt toestemming tot het organiseren van het festival IBBA van 9 tot en met 

15 april 2017 in Cultureel Centrum het SPOOR, Eilandstraat 6 te Harelbeke.  

 

2. Programma 

IBBA vzw verbindt zich tot het aanbieden van onderstaande programma: 

 

2.1. Festival 

 

Datum Concert Ticketprijzen 

zondag 9 april ‘17 Openingsconcert Belgian Brass 
VVK: 15 € 

ADD: 17 € 

maandag 10 april ‘17  Les Cuivres de Belgique 
VVK: 15 € 

ADD: 17 € 

dinsdag 11 april ’17.  Braz’art 
VVK 15 € 

ADD: 17 € 

woensdag 12 april ‘17 Belgian Brass Soloists featuring Ronald Romm 
VVK 15 € 

ADD: 17 € 

donderdag 13 april 

‘17 

Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht 

met solisten 

VVK 15 € 

ADD: 17 € 

vrijdag 14 april ‘17 Mucho Gusto 
VVK 15 € 

ADD: 17 € 

zaterdag 15 april ‘17 Afsluitconcert studenten gratis 

 



2.2. Masterclasses en workshops gaan door in de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans 

 

Kostprijs Masterclasses  

- €300 (volledige week les + toegang tot alle concerten tijdens IBBA 2017, exclusief 

overnachtingen en maaltijden/drank) 

- €65 (één dag les + ticket voor avondconcert op de dag van masterclass, exclusief 

overnachtingen en maaltijden/drank) 

 

Leerlingen en studenten van SAMW Peter Benoit krijgen een korting van 50% op 

bovenstaande tarieven.   

 

Indien er door omstandigheden wijzigingen moeten aangebracht worden aan het 

bovenstaande programma, verbindt vzw IBBA zich ertoe om een evenwaardig alternatief 

aan te bieden.  

 

3. Ondersteuning vanuit het stadsbestuur 

- Het stadsbestuur engageert zich tot het betalen van een artistieke en 

werkingstoelage van maximum 20.000 € aan de vzw IBBA. De Stad komt enkel 

tussen ten belope van het tekort. 

Deze ondersteuning wordt beschouwd als een basistoelage waarbij het recht wordt 

behouden om extra inkomsten te genereren binnen de vzw voor het festival via 

private sponsoring, subsidies, fondsen, enz.  

- De toelage van 20.000€ zal in twee delen uitbetaald worden. Eind maart 2017 wordt 

een voorschot van 7.500€ uitbetaald. Het saldo van 12.500€ wordt uitbetaald na 

afloop van het festival en na het voorleggen van een evaluatiedossier met o.a. een 

financiële afrekening waarin de diverse inkomsten en uitgaven in rubrieken 

samengevat worden.   

- vzw IBBA kan daarnaast van 9 t.e.m. 15 april 2017 gratis gebruik maken van de 

infrastructuur van CC het SPOOR. 

- Bij de voorbereiding en tijdens het festival wordt gezorgd voor de nodige 

inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning als volgt:  

o Het stadsbestuur zal actief meewerken aan de praktische voorbereiding via 

deelname aan voorbereidende vergaderingen op het vlak van 

communicatie & promotie, praktische realisatie, enz. De communicatie- en 

promotiekanalen van de stad worden actief ingezet om de communicatie 

van IBBA te versterken.  

o De ticketverkoop met inbegrip van het innen van de inkomsten hieruit, 

gebeurt door de administratie van CC het SPOOR. Deze inkomsten zullen, 

na opmaak en goedkeuring van een onkostennota door de stad doorgestort 

worden naar vzw IBBA. Dit bedrag zal echter verminderd worden met een 

administratiekost van 0,75€ per verkocht ticket. 

Met het oog op het kunnen betalen van de gemaakte onkosten door vzw 

IBBA, kan er gewerkt worden met tussentijdse doorstortingen van de 

inkomsten.  

- De stad gaat geen andere verbintenissen aan dan deze hiervoor opgesomd. 

 

4. Engagementen vanuit vzw IBBA 

Naast het aanbieden en realiseren van het onder punt 2 beschreven programma 

engageert vzw IBBA zich ook tot volgende zaken: 

 

- Alle kosten m.b.t. de organisatie van het festival - de uitkoopsommen voor de 

artiesten en lesgevers, catering, auteursrechten, de kosten voor communicatie 

(drukwerk, website…), inhuren van geluidsversterking… - worden gedragen door vzw 

IBBA.  



- Stad Harelbeke wordt erkend als enige hoofdsponsor van het festival 

- Er worden 100 gratis tickets ter beschikking gesteld van het stadsbestuur. Deze 

kunnen naar keuze verspreid over de diverse concerten gevraagd worden. Als bijlage 

bij deze overeenkomst wordt een gedetailleerd budgetvoorstel voor IBBA 2017 

toegevoegd.  

- IBBA vzw werkt met een transparante boekhouding inzake inkomsten en uitgaven 

van het festival.  

- IBBA vzw is eindcoördinator van het festival op artistiek en organisatorisch vlak, 

maar stelt een stuurgroep samen met belangrijke partners, o.a. uit stad Harelbeke, 

voor het realiseren van het festival. 

- IBBA vzw organiseert het IBBA-festival op eigen risico en gevaar. 

- IBBA vzw stelt zich garant voor de organisatie van het festival en de coördinatie van 

alle nodige overlegvergaderingen in samenspraak met stad Harelbeke. Zij stellen zich 

garant ten allen tijde de nodige evaluatiemomenten te voorzien. 

- IBBA vzw heeft de intentie om vanuit het festival de banden met omliggende 

steden/gemeenten te versterken door het verspreiden van het festivalaanbod 

(concerten, cursussen, enz.), maar beschouwt stad Harelbeke als uitvalsbasis. 

- IBBA vzw heeft, gezien het internationale karakter van het festival, steeds de 

intentie internationale partnerships ten voordele van het festival te beogen. 

 

5. Ontbindende voorwaarde 

Deze overeenkomst wordt gesloten onder ontbindende voorwaarde van optreden door de 

toezichthoudende overheid tegen de voormelde beslissing van de gemeenteraad. 

 

Opgemaakt te Harelbeke, op … (datum) ….  2017 in twee exemplaren.  Beide partijen 

erkennen één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Stad Harelbeke      IBBA vzw 

 

Carlo Daelman,       Katrien Van Hoecke,  

secretaris       voorzitter 

 

 

Willy Vandemeulebroucke 

voorzitter van de gemeenteraad 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17. Schenkingen aan het stadsarchief in 2016. Aanvaarding. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In 2016 ontving het stadsarchief 26 schenkingen. In een ‘Verklaring van schenking’ 

verklaren de schenkers de stukken in volledige en vrije eigendom aan de stad over te 

dragen.  

 

Het gaat om volgende schenkingen: 

 

Nr Naam Schenking Datum 

1 Dries Vanneste Oorlogsdagboeken familie 

Vanneste 

05/01/2016 

2 Roger Claerhout Rouwbrieven over inwoners van 

Harelbeke 

02/03/2016 



3 Roger Verhelst - Foto’s van de huldiging 

van de 55-, 60-,en 65-

jarigen 

- Boekje over Bavikhove 

02/03/2016 

4 Bernard Bruggeman - Brochure “Harelbeke 

Muziekstad” 

- Rouwbrieven 

02/03/2016 

 

5 Ronny Speleers Foto’s van een feestgroep 02/03/2016 

6 Ronny Speleers 5 bladen met liedjesteksten 15/03/2016 

7 Robert Simoens Diverse affiches over activiteiten 

in de stedelijke muziekacademie 

22/03/2016 

8 Roger Verhelst Dossiers over de stichting van de 

stedelijke bejaardenraad en de 

stedelijke gezinsraad 

23/03/2016 

9 Rudy Verbrugghe - Cd met foto’s over 

Harelbeke 

- Glasraam over Harelbeke 

29/03/2016 

10 Patrick Verhaeghe Luchtfoto van de firma Marbralys 

te Stasegem 

20/04/2016 

11 Roger Claerhout Doos met rouwbrieven 27/04/2016 

12 Bernard Bruggeman Doos met rouwbrieven 27/04/2016 

13 Mireille Lanneau Fotoarchief Pierre Lano 21/06/2016 

14 Roger Claerhout Bouwplan jongensschool Hulste 22/06/2016 

15 Willem Libert Folders en affiche van de 

koninklijke fanfare Sint-Cecilia 

05/07/2016 

16 Lieve Lefevre Pentekening van het schepenhuis 05/07/2016 

17 Roger Claerhout Doos met rouwbrieven 06/07/2016 

18 Roger Claerhout Doos met rouwbrieven 17/08/2016 

19 Rita Lamon Pentekening van de Sint-Ritakerk 07/09/2016 

20 Johan Van Ruymbeke Bidprentjes 13/09/2016 

21 Roger Claerhout Rouwbrieven 12/10/2016 

22 Jozef Vandenbroucke Vieringsboekjes 03/11/2016 

23 Jozef Vandebroucke Affiches 04/11/2016 

24 Stefaan Huysentruyt Diploma, medaille, ereteken 

Julien Vandenbroucke 

16/11/2016 

25 Jo Moerman Tijdschrift ‘Derlike” 01/12/2016 

26 Bernard Bruggeman Feestmenu restaurant Rembrand 23/12/2016 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Art 43. § 2, 13° van het gemeentedecreet 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 



BESLUIT: 

 

Aanvaardt de voormelde schenkingen aan het stadsarchief. 

18. Oprichten van een netwerk voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het 

kader van de gemeentelijke nood- en interventieplanning. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de opmaak van een Algemeen Nood- en 

Interventieplan (ANIP) voor zijn gemeente.  

Een onderdeel van het ANIP, het psycho sociaal interventieplan (PSIP), activeert en 

coördineert psychosociale acties bij noodsituaties zowel in de acute fase als in de nazorg 

voor alle getroffenen. 

 

De structuur van het PSIP binnen de gemeentelijke noodplanning dient gerealiseerd te 

worden door de oprichting van een netwerk psychosociale hulpverlening (PSH), dat als 

doelstelling heeft tussen te komen in die situaties waar de bestaande psychosociale 

diensten geen of onvoldoende hulp kunnen bieden omwille van het dringende, massale 

en/of onverwachte karakter van de situatie.  

Via het PSH kunnen een groot aantal vrijwillige hulpverleners, onder een bepaalde 

structuur, worden opgeroepen om op korte tijd in te staan voor de basisopvang van de 

getroffenen.  

De gemeente dient met het PSH in te staan voor deze basisopvang.  

 

De taken in deze basisopvang zijn :  

 

- groeperen van niet-gewonden; 

- het inrichten van een onthaalcentrum voor deze niet-gewonden en het voorzien 

van vervoer om hen naar het onthaalcentrum te brengen; 

- zorgen voor opvang, registratie en psychosociale ondersteuning in het 

opvangcentrum; 

- het eventueel openen van een onthaalcentrum voor verwanten van slachtoffers. 

 

Voor het uitvoeren van deze basistaken zijn heel wat medewerkers nodig.  Aan het hoofd 

van een PSH staat een coördinator die instaat voor de sturing en het overleg met de 

hulpverleners en logistieke krachten.   

Politiezone Mira beschikt over zo een coördinator. In overleg met de korpschefs van de 

politiezone Mira en politiezone Gavers én de burgemeesters van de gemeenten Harelbeke 

en Deerlijk werd beslist om de opdracht van de PSH-coördinator van de politiezone Mira 

uit te breiden met het grondgebied van de politiezone Gavers.   

 

De respectievelijke gemeenten Harelbeke en Deerlijk zorgen voor een groep van 

vrijwilligers waarop de PSH-coördinator in geval van noodsituaties beroep kan doen.  

De PSH-vrijwilliger volgt een opleiding over de werking en taakuitvoering van PSH.  

Deze vrijwilligers kunnen bestaan uit gemeentepersoneel en personeel van het OCMW, 

alsook uit inwoners die zich willen engageren binnen het PSH.   

De prestaties van eigen personeel verricht binnen de PSH-werking worden beschouwd als 

gewone prestaties of extra prestaties in het kader van de werking van de eigen dienst 

zoals beschreven in de rechtspositieregeling. 

De vrijwilligers worden opgenomen in de vrijwilligersverzekering van de stad.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 par. 1; 

- het K.B. van 16.02.2016 betreffende de nood- en interventieplanning. 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een netwerk voor psychosociale 

hulpverlening (PSH) in het kader van de gemeentelijke nood- en interventieplanning. 

 

Artikel 2 : 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om, voor wat betreft de coördinatie van de PSH-werking, 

beroep te doen op de PSH-coördinator van de politiezone Mira.  

 

Artikel 3 :  

 

De gemeenteraad gaat akkoord om medewerking te verlenen aan het netwerk door het 

ter beschikking stellen van personeel en middelen.  De prestaties verricht binnen de PSH-

werking worden beschouwd als gewone prestaties of extra prestaties in het kader van de 

werking van de eigen dienst zoals beschreven in de rechtspositieregeling.  

 

Artikel 4 :  

 

De gemeenteraad gaat akkoord om een oproep te doen aan de inwoners die willen 

fungeren binnen het PSH-netwerk.  Deze vrijwilligers worden tijdens de werking PSH 

verzekerd door de stad Harelbeke.  

 

Artikel 5: 

 

De gemeenteraad keurt de voorgelegde engagementsverklaring goed. 

19. Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3 

Harelbeke op 24.03.2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op vrijdag 24.03.2017 heeft te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd 60ste 

Record Bank E3 plaats.  Deze manifestatie gaat door in de omgeving van de 

Stasegemsesteenweg en de parking van het Forestiersstadion alwaar de officieuze start 

en de aankomst zijn gelegen. 

 

De wielerwedstrijd zorgt traditioneel voor een grote volkstoeloop, vooral in de omgeving 

van de genoemde plaatsen. 

 

2. Na de bomaanslagen van 22.03.2016 in de Brusselse metro en op de nationale 

luchthaven te Zaventem geldt nog altijd dreigingsniveau 3 (“Ernstig”). 

 



3. Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten te 

zorgen voor een goede politie, met name o.m. betreffende de handhaving van de 

openbare veiligheid en de openbare rust. 

 

4. De gemeenteraad is van oordeel dat het heersende dreigingsniveau, in relatie tot 

de genoemde wielerwedstrijd, het instellen van het hierna vermelde verbod in de 

aangehaalde perimeter verantwoordt nu in hetgeen wordt verboden iets kan zitten 

opgeborgen of worden verborgen – zoals wapens of springtuigen – dat gevaar of schade 

kan opleveren voor de inwoners en de bezoekers van het evenement.  Een en ander is 

duidelijk gelet op de wijze waarop de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22.03.2016 

werden gepleegd. 

 

5. De handhaving van het hierna vermelde verbod vereist een afzetting van de 

betrokken zone met Herashekkens, een beperkt aantal toegangen met name drie, een 

toegangscontrole aan de toegangen door externe security aan te stellen door de 

organisator en tevens toezicht op de naleving van het ingestelde verbod door de lokale 

politie, alsook een bestraffing van de overtredingen van het ingestelde verbod en de 

hierna vermelde verordenende bepalingen met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties. 

 

6. De voorgelegde beslissing werd besproken op de veiligheidscel en met de 

organisatoren. 

 

7. De burgemeester heeft zijn akkoord zoals bedoeld in art. 8 par. 6bis de wet van 

10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gegeven. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke en decretale bepalingen: 

 

- artikel 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve 

sancties; 

- het gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 186 

 

Om deze redenen; 

 

Handelend op advies van de zonechef van de lokale politiezone Gavers; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het is verboden om op vrijdag 24.03.2017 van 08.30 uur tot 20.00 uur in het bezit te 

zijn van handtassen, rugzakken, boekentassen of enige andere losse zak waarin iets kan 

worden opgeborgen in volgende perimeter (de zgn. E3 Arena):  

 

het gebied waarin zijn gelegen (a) de Kwaremonttent, (b) het secretariaat E3, (c) De 

Ghistelinck-tent en annexe, (d) de VIP-tent en (e) de installatie “bandjes VIP”, zoals dit 

gebied is weergegeven met groene omranding en arcering op het navolgende plan. 

 

 



 
 

De genoemde zone zal door de organisatoren hermetisch dienen te worden afgezet met 

Herashekkens en slechts toegankelijk mogen zijn via de toegangen aangegeven met de 

nummers 1, 2 en 3. 

 

Artikel 2: 

 

De organisator dient in te staan voor de toegangscontrole via externe security in 

overeenstemming met de wet van 10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid en zijn uitvoeringsbesluiten. 

 

De politiediensten, in het bijzonder de lokale politie, zijn belast met de controle op de 

naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake 

overtreding. 

 

Goederen die in strijd met artikel 1 de perimeter worden binnengebracht kunnen – 

eventueel tijdelijk – door de politiediensten in beslag worden genomen. 

 

Artikel 3: 

 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties van 

maximum 350 euro, indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 

euro indien de feiten worden gepleegd door een minderjarige. 

 

  



Artikel 4: 

 

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking en heeft 

uitwerking in de periode aangehaald in artikel 1. 

 

Artikel 5: 

 

Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West- Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk 

- de griffie van de Rechtbank van West -Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

20. Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke. 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op vrijdag 24.03.2017 gaat in Harelbeke de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke 

door. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

besliste de gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te 

stellen in functie van voormeld wielerevenement. 

 

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van 

beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van 

die middelen te realiseren. 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard (Wet betreffende de 

civiele bescherming dd. 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Record Bank E3 Harelbeke, zoals 

voorgelegd, werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 23.01.2017.  Na goedkeuring 

door de gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

 de wet betreffende de civiele bescherming van 31.12.1963, meer bepaald art. 

2ter, tweede lid en latere wijzigingen; 

 Het Koninklijk Besluit van 16.02.2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 

 Het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 par. 1 en artikel 186. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) opgemaakt voor de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke op vrijdag 

24.03.2017. 

 

Artikel 2: 

 

Dit Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt overgemaakt aan de gouverneur 

van de provincie West-Vlaanderen. 

 

Artikel 3. 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

21. Vragenkwartiertje. 

 

VARIA  

 

1.Tussenkomst schepen Jacques Maelfait: 

 

Geachte Voorzitter, Collega's 

Er is al heel veel te doen geweest in de Nationale politiek, maar ook hier in Harelbeke is 

de heisa rond mijn persoon en mijn EX partij goed besproken geweest? Ik heb  heel veel 

steunbetuigingen van onze inwoners mogen ontvangen, en dit van ALLE politieke partijen 

. Ja het heeft mij geraakt, maar zeker niet gekraakt, laat staan gebroken, integendeel ... 

Ik ben er versterkt uitgekomen om met nog meer gedrevenheid er tegen aan te gaan , 

ook tegen de volgende verkiezingen. Vroeger was Ik voor de N-VA een goede kracht , 

maar sinds mijn ontslag is alles verkeerd... nu Ikzelf en heel veel anderen weten wel 

beter. 

 

Francis, wat betreft Schepen zonder mandaten zal Ik U en de Collega's de nodige en 

wettelijke reglementering bezorgen , niettegenstaande dat U daar wel van op de hoogte 

bent, maar met de pers hier aanwezig moet er duidelijkheid zijn. Weest gerust Francis & 

Collega's, Ik blijf verder Schepen, en zal alle bevoegdheden van het College , waar er 

nog altijd een goede sfeer heerst op de voet volgen, en ook constructief boven alle partij 

grenzen heen meewerken, in tegenstelling  met wat sommigen onder U verwachten. Ik 

heb zeker geen grote dunk over mezelf, wat niet altijd kan gezegd worden van Collega's, 

maar de prijzen worden verdeeld in 2018 , en Ik zal de eerste zijn Francis om U te 

feliciteren als U de volgende Burgemeester mocht worden van onze Stad..... maar daar 

bent U nog veraf. 

In elk geval wens Ik mijn Collega's die mijn bevoegdheden hebben overgenomen succes, 

het is niet om dat Ik deze aasgieren heb genoemd, dat Ik geen respect heb, Integendeel, 

maar zij zijn bezweken onder de druk van hun partij en gaan het zeker ook moeten waar 

maken met deze bijkomende bevoegdheden. Zoals U weet is het niet aan de bevoegde 

Schepenen om individueel beslissingen te nemen, maar gezamenlijk in het College waar 

Ik ook nog deel blijf van uit maken , wat sommigen liever anders zouden zien. 

IK ZOU ZEGGEN COLLEGA’S 

Neem nooit wraak, maar wacht af. Degenen die anderen pijn doen, richten zichzelf vaak 

ten gronde. 

 

  



2. Raadslid Hilde Debruyne 

 

Op welke lijsten baseren jullie zich bij de uitnodiging van de bedrijven op bijeenkomsten 

voor het bedrijvencentrum. Het gaat over wie wel en niet uitgenodigd wordt. Het is al 

een paar jaar dat er op de ondernemersmeeting en op de nieuwjaarsreceptie een groep 

van ondernemers/bedrijven gemist worden . Het gaat hier over de 

landbouwers/landbouwbedrijven/tuinbouwbedrijven. Een steekproef resulteert erin dat 

die niet uitgenodigd worden door stad Harelbeke of de dienst Wol van Harelbeke. De 

bedrijven zijn dus ook echte, sommige zelfs grote, bedrijven geworden. De 

ondernemersmeeting wordt er gehouden om te netwerken. Ieder bedrijf heeft nood aan 

netwerk, dus de landbouwbedrijven ook. Die hebben software en computerprogramma's 

nodig. Een boekhouder, een bankier, een verzekeraar heeft ieder bedrijf nodig. 

Landbouwers hebben ook grondstoffen, meststoffen, sproeistoffen, eventueel 

verpakkingsmateriaal, transport, loonwerkers, dierenartsen....... nodig. Evenals een 

afzetmarkt voor hun dieren, groenten en aardappelen. Er zal nog wel een of andere 

dienst of nood vergeten zijn maar de meeste die ik genoemd heb zijn effectief tussen de 

ondernemers/bedrijven van Harelbeke te vinden, dus kan het enkel positief zijn voor alle 

eventuele betrokken partijen. Misschien zijn er nog ondernemersgroepen die niet 

uitgenodigd worden en wordt dit best eens bekeken. Selectief uitnodigen valt niet bij 

iedereen in goede "landbouw" aarde. 

 

3. Raadslid Rosanne Mestdagh 

 

Mijn tussenkomst gaat over het rooien van de lindes op het marktcentrum. Ik las het 

artikel in het nieuwsblad : Revolutionaire bomen op Marktplein na 26 jaar dan toch 

allemaal gerooid. Het zou teveel kosten om ze opnieuw te integreren in de vernieuwde 

markt. Terug worden bomen gerooid, zoals er al zoveel sneuvelden onder dit beleid. Die 

bomen kostten 26 jaar geleden rond de 100.000 Bfr, in Euro zijn dit er 2500 per boom. 

In het artikel staat dat onze burgemeester zei dat de levenskwaliteit van de bomen 

afgewogen werden tegenover de kost om ze te verplaatsen en dat dit niet op weegt, dus 

moeten ze gerooid worden. In het collegedossier konden we zien uit mails van de 

boommeester van de stad, dat het teveel zou kosten, maar we vinden daar wel geen 

kostprijs tegenover staan, wat zou dit gekost hebben ??? Wat is de kostprijs van een 

nieuwe boom ??? En als die levenskwaliteit van die bomen nu niet goed was omdat ze te 

weinig wortelruimte hadden, dan stellen wij ons de vraag of er garantie is dat nieuwe 

bomen betere groeivoorwaarden zullen hebben, gezien de vele gebouwen en de 

ondergrondse parkings ? Werd dit al afgewogen ? Trouwens de bomen die er in de 

Noordstraat moesten komen, werden ook onlangs geschrapt in het dossier, wat is hier de 

aanleiding toe ??? En in de Harlemboislaan werden eveneens een rij bomen gerooid, is er 

daar al een plan om her aan te planten ??? Wij hopen dat er goed nagedacht wordt over 

het groen op het nieuwe marktcentrum, dat er voldoende studies gedaan worden 

omtrent de groeimogelijkheden van het groen. Mijn vraag is dus, wat is de kostprijs om 

die bomen te rooien, wat zou het gekost hebben om ze te verplaatsen en wat kost het 

om een dergelijke grote boom aan te kopen ?? Waarom werden de bomen van de 

Noordstraat uit het dossier geschrapt ? En wat komt er in vervanging van de gekapte 

bomen in de Harlemboislaan. 

 

4. Raadslid Eric Kerkhof: 

 

Op maandag 20.02.2017 was er persvoorstelling van de E3 prijs 2017 in het Spoor en 

waren, deels met toestemming van het schepencollege, alle parkeerplaatsen voor 

mindervaliden bezet ook deze die normaal vrij dienden te zijn. 

Op dit moment had Okra een infonamiddag in de oude raadzaal, waaronder een 

deelnemer die zich zelfstandig verplaatst met zijn wagen en een motorische rolstoel.  

Deze persoon wilde zich parkeren op de voorziene plaatsen maar kon niet, heeft dan 

verder parking gezocht en zelfstandig op krukken naar het Spoor gekomen.  



Hij heeft persoonlijk zijn ongenoegen gaan uitten bij de mensen van de E3, die dan een 

plaats lieten vrijmaken, waardoor hij uiteindelijk op de voorziene plaats kon staan en met 

zijn motorische rolstoel de vergadering heeft bijgewoond. 

Misschien een samenloop van omstandigheden, maar mijn vraag (ook gesteund door een 

collega raadslid) nooit de parkings voor gehandicapten vrij te geven aan valide 

bezoekers en dit voldoende kenbaar te maken, vooral bij grote evenementen en ook te 

controleren. 

 

5. Raadslid Kathleen Duchi 

 

Ik heb een vraag rond de rol van Leiedal voor wat betreft de ontwikkeling van Bavikhove 

centrum.  Wat is de kost van Leiedal?  Wat zijn de verwachtingen naar Leiedal toe?  Zal 

wat het resultaat is van deze oefening bindend zijn? 

 

6. Raadslid Rik Pattyn: 

 

Ik herhaal mijn vraag van tijdens de zitting: hoe zal omgegaan worden met de 

bovengemeentelijke mandaten van Jacques Maelfait? 

 

6. Raadslid Francis Pattyn: 

6.1. Parkeerdruk op de markt 

Door de start van de werken op het Marktplein is er een serieuze inperking van het 

aantal parkeerplaatsen op de Markt, er zouden nu nog max. 65 parkeerplaatsen over 

zijn, maar sinds vandaag zijn ook die langs de tweebruggenstraat verdwenen.  Er is dus 

een nijpend tekort van parkeerplaatsen in ons centrum en dit voor een periode van 

jaren. 

Waar moet het personeel van het stadhuis, de school en het OCMW (lang) parkeren? 

Ik heb vorige maand gevraagd de mogelijkheid om de wagen te parkeren op het 

Stationsplein te onderzoeken. Wanneer kan dit open gaan? 

Kan er b.v. geen kort parkeren van max. 30 minuten door shop & go parkeerplaatsen te 

creëren langs de handelszaken? Dit kan je b.v. aan de rechterkant van de weg in de 

Gentsestraat invoeren. 

Stickers blauwe zone mogen ook wel eens vernieuwd worden? 

Zijn toch allemaal zaken die al lang op voorhand zouden moeten besproken geweest zijn 

met de betrokkenen?( handelaars, bewoners, handelscomité en UNIZO). Vindt er nog 

een overleg plaats? Of laten jullie alles zoals het is? 

In de rand: Waarom is het kruispunt van de Noordstraat met de Deerlijksestraat nog niet 

opengesteld, de werken zijn toch klaar?  Dit zou het drukke verkeer in ons centrum toch 

ten goede komen. 

6.2.Voetbal 

Iedereen rond de tafel weet dat de Harelbeekse jeugdvoetbal nog steeds een zeer sterke 

reputatie heeft met zijn 400 jeugdspelers in de interprovenciale klasse.  Iedere 3 jaar 

krijgen ze een audit over de infrastructuur, in de laatste hebben we een opmerking 

gekregen dat wij nog steeds geen kunstgras hebben op een voetbalplein.  We hebben 

dus twee jaar de tijd om dit op te lossen of we dreigen voor twee jaar te zakken naar 

gewestelijk… Het bestuur van de voetbal bleef niet bij de pakken zitten en zoekt al een 

tijdje naar een oplossing, een zeer gekende Harelbeekse fabrikant van kunstgras is 

bereid serieus te sponseren net als een gekende Harelbeekse aannemer die ook een 

serieuze duit in de zak wil doen.  Op die manier kan er meer dan 50 % van de kostprijs 

gedrukt worden, de rest, ruw geschat nog 150.000 euro zou de stad dan moeten 

investeren om ten slotte zijn eigen patrimonium op te waarderen.   Ik weet dat er 



gesprekken geweest zijn met leden van het college maar er werd nog niets weerhouden 

in het budget van 2017? Hopelijk missen jullie opnieuw de boot niet in 2018? 

Beste Michaël vroeger zat Willem Libert in deze raad voor de VLD, dikwijls maande hij 

het college aan dat wij niet bang moesten zijn om ons te meten met Waregem.  Wel ik 

vraag u niet dat we ons nog vergelijken met Waregem, die hebben al lang kunstgras, 

maar we mogen toch nog wel de ambitie hebben ons te meten met Izegem, Dikkelvenne, 

Gullegem en Nieuwenhove.  (al die deelgemeenten hebben of krijgen zo’n piste).  Ik weet 

het: het zijn budgettair moeilijke tijden, maar misschien kan je die investering prioritair 

behandelen ten opzichte van de kostprijs van het raamcontact van 20.000 euro/jaar die 

u wenst af te sluiten met het ZEN-BAD, wat is daar eindelijk de bedoeling van?  

 

7 raadslid Olivier Vanryckeghem: 

 

7.1.Ik kwam in oktober van vorig jaar tussen naar aanleiding van de brief naar mensen 

met een slecht onderhouden graf.  Ik had het toen vooral over het ongepast taalgebruik.  

Mijn vraag is nu: hoeveel graven zijn er nu effectief slecht onderhouden?   Hoeveel staan 

er op de lijst en welke stappen heeft de stad ondertussen ondernomen? 

 

7.2. Wat betreft de toekomstige fietsbrug over de Leie: 

Ik stel vast dat wat Claudia Van Vooren van W&Z zegt over het aantal keren dat de brug 

open zal staan helemaal iets anders is dan wat Ellen Maes in 2013 zei.  Moeten wij 

akkoord gaan met de spelregels van W&Z en als de brug zoveel open staat moeten wij 

het dan meebetalen in die brug? 

 

8. Raadslid Stijn Soetaert: 

 

Ik heb ook vragen over het masterplan van Bavikhove dorp.  Welke zijn nu de volgende 

stappen die gezet zullen worden?  In hoeverre is de cafetaria uitbater betrokken bij heel 

de discussie? 

 

9. Raadslid Stijn Derammelaere: 

 

Ik sluit mij aan bij de opmerking van Eric Kerckhof: ik ben echt verontwaardigd over wat 

daar gezegd wordt.  Sowieso kunnen gehandicaptenparking niet gereserveerd worden 

voor iets anders dan voor gehandicapten.  Dit kan toch niet het geval zijn. 

 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen David Vandekerckhove: 

Ik kan de kost uit het blote hoofd van de werkzaamheden van Leiedal niet zeggen.  Ik 

bezorg u die per mail.  De doelstelling is uiteindelijk om de voorbereiding van het 

masterplan te laten organiseren door Leiedal om dan een zo groot mogelijke inspraak te 

hebben van de gebruikers en van de bevolking en om het plan wat uiteindelijk het 

resultaat daarvan is te verankeren in het RUP.  Eens het plan verankerd is in het RUP dan 

is het uiteraard bindend.  Voor wat betreft de volgende stappen: er volgen nog 

gesprekken met verschillende verenigingen 1 op 1 en met de cafetaria uitbaatster 

zodanig dat we een zo hoog mogelijke concensus bereiken tussen alle gebruikers. 

 

Schepen Patrick Claerhout: 

Ik neem acte van uw vraag.  Wij proberen in elk geval zoveel mogelijk ondernemers uit 

te nodigen op de Bedrijvenreceptie en uiteraard ook tuinbouwers.  Ik weet dat er een 

aantal tuinbouwers aanwezig waren als er gaten zitten in onze uitnodigingen, dan werken 

we daar zeker aan.  Hoe gaan wij te werk? We hebben een adressenbestand van 2 500 

adressen van mensen die we uitnodigen.  We spreken alle ondernemersorganisaties aan 

om via hun databestand ook uitnodigingen te versturen. 



 

Schepen Inge Bossuyt i.v.m. de vraag over de bomen: 

Eerst wil ik algemeen antwoorden: in Harelbeke is er effectief een beleid rond bomen.  

Dat beleid wordt vertaald in ons ‘bomenbeleidsplan’.  Dat ‘bomenbeleidsplan’ zorgt 

ervoor dat bomen die in slechte staat zijn door slechte snoei uit het verleden dat die 

bomen gerooid worden en vervangen worden door nieuwe bomen.  Ik kan u verzekeren 

dat voor elke boom die we rooien, we er minstens 1 opnieuw planten in Harelbeke. 

Wat betreft de vraag rond de lindes op het Marktplein: onderzoek wijst uit dat het geen 

enkele zin heeft om die te gaan verplanten.  Het is zo dat die dure bomen op de markt 

geplaatst zijn maar dat ze helaas onvoldoende ruimte hadden onder de grond om op een 

goeie manier verder te ontwikkelen.  Slechts 1 boom heeft dat gekund.  Er is 1 jaar 

voorbereidingstijd gestoken in het verplanten van die boom.  Dat was de boom langs de 

N43.  Uiteindelijk hebben we hem verplant en het resultaat was bedroevend.  Vandaar de 

optie om de bomen die toch al niet goed ontwikkeld zijn gewoon te vellen en nieuwe 

elders te plaatsen.   

Wat betreft uw vraag rond de Noordstraat:  we zijn eigenlijk gedwarsboomd door 

leidingen die nergens op een plan stonden waardoor het plantvak te klein is om daar 

volwaardige bomen te zetten.  Wat betreft uw vraag rond de Harlemboislaan: daar 

worden de bomen die gerooid worden effectief ook vervangen door nieuwe exemplaren. 

 

Schepen Annick Vandebuerie  

gehandicaptenparking van het Spoor: u heeft 100 % gelijk vanuit het Spoor zullen wij 

daar extra aandacht aan besteden, wij kunnen echter niets opleggen dit is een 

verkeersovertreding en dit kan door de politie geverbaliseerd worden, en voor wat betreft 

de vraag naar de nevenmandaten van schepen Maelfait, dat wordt verder bekeken 

binnen de partij. 

 

 

Schepen en OCMW voorzitter Dominique Windels: 

Wat betreft de parkeerdruk kan ik u melden dat we de privéparking van het OCMW 

openzetten voor bezoekers en bewoners.  We roepen onze medewerkers  op om hun 

auto thuis te laten. 

 

Patrick Claerhout i.v.m. parkingproblematiek in het centrum: 

Ik kan u verzekeren dat wij vanuit WOL een aantal initiatieven nemen richting handelaars 

om de parkeerproblematiek bespreekbaar te maken.  Ik neem de suggestie van Olivier 

mee.  We gaan na in hoeverre we een Shop en Go zone kunnen creëren binnen de 

huidige blauwe zone.  We gaan ook na hoe we de blauwe zone beter kunnen aanduiden. 

Er worden extra controles ingelast om de blauwe zone ook effectief af te dwingen.  Ik 

heb in dat verband ook een vraag gestuurd naar Unizo een 14 tal dagen geleden.  Tot op 

heden heb ik daar nog geen antwoord op gekregen.  Ik kreeg vandaag, misschien niet 

toevallig een privébericht van de ondervoorzitter van Unizo maar wij zaten nog niet 

samen om dit te bespreken.   Naderhand moet ik melden dat we, gezien het aantal 

foutparkeerders, we in de shop en Go formule niet echt een oplossing zien. 

 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze i.v.m. het kunstgras: 

Vooreerst wil ik zeggen dat ik Harelbeke niet wil vergelijken met andere gemeenten.  Wij 

voeren ons eigen beleid.  Het klopt inderdaad dat er overleg was met de 

verantwoordelijken van de voetbal.  Het feit dat wij in een 50/50 overeenkomst met 

sponsors zouden kunnen treden was mij niet duidelijk.  U beschikt over informatie die ik 

niet heb.  Uiteindelijk zou het over 150 000 euro gaan.  Dit is een groot gat uit het 

budget.  Op het moment dat er overleg was over de voetbal was het budget voor 2017 al 

opgemaakt .  Dus die 150 000 euro die noodzakelijk was konden wij niet voorzien voor 

2017 op dat moment.  Ik wil u wel meegeven dat we wel degelijk budget ettelijke 

100 000 euro voorzien hebben om de verlichting van de speelvelden aan te passen 

zodanig dat de jeugdspelers ook in het donker kunnen spelen.  Zelfs als er kunstgras ligt, 

als er geen verlichting brandt kan er niet getraind worden. 



Voor wat betreft het Zenbad: ik kom hierover terug op één van de volgende 

gemeenteraden. 

 

Raadslid Marijke Ostijn: 

Op een recent overleg met de huisartsenkring hebben collega’s huisartsen gepraat over 

de parkeerproblematiek op de N43.  Door de vele appartementen is er daar ook effectief 

parkeerdruk en kunnen zij daar soms niet parkeren. 

 

Raadslid Rik Vandenabeele: 

Ik vraag me af hoe het komt dat er kunnen bomen gerooid worden in de Harlemboislaan 

maar dat er elders b.v. op de Arendswijk geen tijd en ruimte is om bomen ter rooien. 

 

Antwoord van schepen Inge Bossuyt: 

Het bomenbeleidsplan is een beleidsplan maar we kunnen niet elk probleem op 1 jaar tijd 

aanpakken.  Wij zorgen voor een spreiding.  De Arendswijk komt gespreid over 5 jaar 

volledig aan bod. 

 

Burgemeester Alain Top ivm de mindervalide parking 

Een zijde was voorbehouden voor een reclamebus maar als iedereen voor eigen deur 

veegt dan zou de wereld er veel schoner uitzien.  Er zitten hier mensen in de 

gemeenteraad die ook parkeren op gehandicaptenparkings.  Dus laat ons eerst in eigen 

boezem kijken.  Voor wat betreft de vraag van Marijke : er bestaat een 

hulpverleningsparkeerkaart die huisartsen kunnen gebruiken.  Er wordt extra controle 

gedaan in de blauwe zone ten voordele van de handelaars uiteraard.  Wat betreft de 

vraag rond de begraafplaatsen; ook dit jaar zal er opnieuw een brief verstuurd worden 

naar de graven die niet onderhouden worden.  Wij letten op de eindredactie van de brief 

zodanig dat die respectvoller is dan vorig jaar maar uiteindelijk of ze nu goed verwoord is 

of slecht de boodschap zal dezelfde zijn en zal wellicht hard aankomen bij diegene die de 

brief krijgen. We nemen op dat vlak onze verantwoordelijkheid. 

Wat betreft de fietsersbrug: het was voor iedereen duidelijk dat die per jaar of per dag 4 

à 5 uur zou open staan.  Die gegevens waren bekend.  Ook voor de keuze, ik herinner er 

iedereen aan dat we even gespeeld hebben met een idee om geen vaste brug maar een 

mobiele brug in het centrum van Harelbeke te plaatsen maar er toen vanaf zagen omdat 

ze effectief een aantal uur per dag zou open staan.  Voor wat betreft de fietsbrug hebben 

we wel die keuze gemaakt omdat er 2 alternatieve bruggen voor handen zijn op 100 m 

fietsafstand, dus dit lijkt mij te doen.   

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN  

 

Openbare zitting 

1 Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Stijn Derammelaere leest een verklaring voor van Eveline Lahousse die niet op de 

gemeenteraad kon aanwezig zijn vanwege haar nieuwe job.  In de verklaring staat dat zij 

met spijt in het hart ontslag neemt omdat zij onmogelijk op een kwaliteitsvolle manier 

haar nieuwe job kon combineren met haar engagement als gemeenteraadslid.  Daarop 

stelt Stijn Derammelaere het volgende: ‘ik stel vast dat ik in deze gemeenteraad toch al 

een paar keer jonge mensen zag vertrekken vanwege het moeilijk combineren tussen het 

mandaat van gemeenteraadslid en een job in de privésector.  Ik vind dit een spijtige 

vaststelling.  Gelukkig kunnen we nu door het vertrek van Eveline Lahousse een stuk 

ervaring in onze fractie binnenbrengen met Ludo Depuydt en konden we onlangs ook met 

Daphne Maelfait een jong iemand in onze fractie verwelkomen.  Toch stof om over na te 

denken. 



4 Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales en raadscommissie vrije tijd. Vervanging 

vertegenwoordiger voor de fractie Sp.a-Groen.  Aanduiden voorzitter voor 

de raadscommissie vrije tijd. 

 

Tussenkomst van fractieleider Francis Pattyn voor CD&V:  

Wij zouden graag als tegenkandidaat voor Ludo Depuydt Stijn Soetaert voorstellen.  Stijn 

Soetaert lijkt ons iemand met het gepaste profiel.  Hij heeft jarenlange ervaring in de 

vrije tijd sector en zit al 4 jaar in deze gemeenteraad. 

 

5 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

 

Tussenkomst van Rik Pattyn: 

Wij werden tijdens de vorige weken geconfronteerd met een opeenvolging van 

interviews en persberichten vanuit N-VA-hoek: het is niet aan mij om over de 

interne keuken commentaar te geven.  Iedere partij heeft zijn interne spanningen. 

Tenslotte is het fenomeen schepen met portefeuille maar zonder bevoegdheden 

geen nieuw fenomeen in de Harelbeekse politieke geschiedenis: er waren  

schepen Vanwietendaele bij de socialisten, schepen Maes bij de CD&V en nu 

schepen Maelfait bij de N-VA. 

 

 

Wat mij wel bekommert is de wijze waarop dit intern conflict is gebruikt om 

de politieke meerderheid op het spel te zetten. Bij zo’n belangrijke herschikkingen 

binnen de bevoegdheden van een college past het in sereniteit een goede oplossing te 

zoeken. En een zekere terughoudendheid vanuit de N-VA was hier aangewezen. 

Maar het tegenovergestelde was het geval: zij eisten dat hun oplossing te nemen of 

te laten was, dat alle bevoegdheden bij N-VA moesten blijven en tussen hun 

schepenen, wat ook hun portefeuille ook was of hun bekwaamheden of niet- 

bekwaamheden ook zijn.  

Indien daar niet op werd ingegaan, dan was er geen politieke meerderheid meer 

in Harelbeke. 

In dit chantagespel was het onmogelijk om tot goede oplossingen te komen. 

En er waren mogelijkheden : 

Het belangrijke dossier van de stadsvernieuwing kon bij de Burgemeester worden 

geplaatst. 

De bevoegdheden van Schepen Claerhout van onderwijs naar de schepen van Jeugd 

-Schepen Claerhout neemt de portefeuille van Jacques over (Openbare Werken, 

Mobiliteit en Patrimonium en Landbouw) en schuift het kunstonderwijs door 

naar schepen Vandebuerie, die daardoor de integrale culturele bevoegdheden 

krijgt. Ik ben dus zeer mild. 

 

Wat wij nu krijgen is een potsierlijk voorstel : 

-Er komt een mastodont schepenambt bij Patrick Claerhout  

Er komt een titulair schepen van Stadsontwikkeling en patrimonium 

Wat is het onderscheid tussen Openbare Werken en Stadsvernieuwing in de 

context van onze stadsvernieuwing. 

Waarschijnlijk is de enige bedoeling, mensen van de N-VA, om volgend jaar 

met Uw titeltjes te zwaaien en te stellen : Kijk eens naar de verandering in Harelbeke. 

Uw rol in deze vernieuwing was tot op heden minimaal en zal dit ook blijven.  

Andere mensen uit andere partijen uit deze raad of gewezen schepenen hebben 

daar veel meer verdienste aan. 

 

Ik kom nu op de inhoud van punt van deze agenda: het ware logisch geweest om 

te wachten op het einde van de carroussel om een kandidaat in te dienen, maar het 



postje moest zo snel mogelijk worden ingevuld. 

De logische oplossing is dat schepen Claerhout schepen Maelfait in de commissie  

vervangt. 

Met het voorstel dat nu vanuit de meerderheid wordt voorgesteld krijgen wij 

volgende situatie: Voorzitter Fleur Debuck (N-VA), schepenen Claerhout en 

Vandebuerie en nieuw lid Marijke Ostyn of hoe een partij met vijf zetels  

vier mensen plaatst in de commissie. 

Ons voorstel is dus Patrick Claerhout aan te duiden in de Commissie om de 

democratische verhoudingen te respecteren. 

Tot slot nog een belangrijke vraag: Wat gebeurt er met de andere mandaten van Jacques 

in het Dagelijks Bestuur Infrax en in Farys? 

 

 

Tussenkomst Francis Pattyn: 

Wij van de gemeenteraad begrijpen (met moeite) hoe de situatie werkelijk in elkaar 

zit,  voor de inwoners is het dus nog des te moeilijker.  

Nu komt er nog eens de negatieve berichtgeving over de zitpenningen bij met gevolg dat 

de politiek weer eens een serieuze deuk heeft gekregen. 

Situatie Harelbeke: Bij de meesten blijft het volgende hangen : De schepen is zijn 

bevoegdheden kwijt maar met de steun van VLD - GROEN en SPA mag hij blijven zitten. 

En hij blijft betaald ook al moet of kan hij niets meer doen? 

Jacques in het ene bericht lezen we dat je constructief zal blijven meewerken met het 

college en in een ander bericht noem je uw ex-collega's van de N-VA aasgieren en 

postjes pakkers.  Terwijl net jij, met alle respect, vasthoud aan uw postje. We 

verwachten van deze kleine meerderheid nog voor de komende twee jaar een krachtig 

bestuur.  Met de huidige situatie wordt dit zeer moeilijk, misschien Jacques moet u 

consequent met u zelf zijn en uw conclusies nemen.  In de volgende legislatuur is het 

decretaal bepaald dat er één schepen minder moet zetelen, dan kan dit alvast dienen als 

een voorproefje.  

 

 

11 Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter 

hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de 

verkaveling Tramstatie). Definitieve vaststelling van het ontwerp van 

rooilijnplan ter verbreding van de voetweg. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert: 

Ik steun volmondig dit initiatief maar vind het toch jammer dat de Doornhoutsevoetweg 

niet doorgetrokken wordt tot aan de sporthal met andere woorden voorbij de beek over 

de fietsbrug.  Kan er toch geen overweging genomen worden? 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik zou toch enig voorbehoud vragen voor het gebruik van de term ‘fietssnelweg’.  Dit lijkt 

me eerder een verbinding tussen 2 dorpskernen.  Een fietssnelweg lijkt me eerder iets 

zoals het jaagpad waar je dus over grotere afstanden een fietstraject kan afleggen 

zonder auto ’s te kruisen. 

 

Tussenkomst raadslid Ludo Depuydt: 

In mijn vorig leven of in de vorige legislatuur heb ik als gemeenteraadslid heel veel 

aandacht besteed aan de trage wegen in de landelijke gebieden. De trage 

fietsverbindingen zijn als het ware mijn stokpaardje.  Ik denk dat dit traject een zeer 

goed alternatief is voor de gevaarlijke verbinding tussen Hulste en Bavikhove in de 

Vlietestraat.  Vooral de bocht daar is gevaarlijk.  Applaus voor dit initiatief. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Aan Stijn: uw vraag is ook mijn grote wens.  Ik zou eigenlijk graag een fietsverbinding 

hebben vanuit Hulste over de Leie tot in Harelbeke en eigenlijk zelfs een fietsverbinding 



die Ingelmunster tot in Zwevegem kan verbinden.  Dit is opgenomen in het masterplan.  

Voor wat betreft het woord ‘fietssnelweg’: dit is inderdaad nogal snel in de mond 

genomen maar u weet wat we bedoelen.  We willen veilige fietsverbindingen zonder 

kruisend gemotoriseerd verkeer. 

 

12 Aankoop pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP  Centrum Oost. 

Goedkeuren van de aankoopvoorwaarden zoals bedongen en bij akte vast 

te leggen door Vastgoedtransacties. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn:  

Wij hebben dit punt vurig besproken in de raadscommissie en ik verwijs naar mijn nota 

die ik aldaar heb neergelegd. 

 

14 Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren bestek, 

raming (37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Ik stel vast dat deze werken uitgevoerd worden in een duurzaam hout en dat het ook 

met melkglas uitgevoerd wordt.  Die twee ingrepen maken deze renovatie toch wel duur 

terwijl het gebruik van de zaal op lange termijn niet zeker is.  Ik dacht dat de 

sportactiviteiten op de Arendswijk zouden meegenomen worden in een nieuw 

sportgebouw van de school.  De vraag is dus eigenlijk of deze investering de tijd nog 

waard is voor de tijdelijkheid van het huidige gebouw. 

 

Antwoord van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Ik denk dat wij een voorbeeldfunctie hebben op vlak van duurzaamheid en 

milieuvriendelijkheid.  Vandaar de optie voor duurzaam gelabeld hout.  Ik ben er zeker 

van dat de sporthal op de Arendswijk niet zal afgebroken worden.  Het melkglas werd 

ingevoerd om ervoor te zorgen dat de sporters die daar aanwezig zijn geen hinder 

hebben van de ondergaande zon.  Daar wordt onder andere volleybal, badminton en 

pingpong gespeeld, waar het zonlicht toch wel storend kan zijn. 

 

15 Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software.  Goedkeuren bestek 

en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Donald Langedock: 

Ik ben blij dat de stad investeert in software om het HR proces in de personeelsdienst te 

gaan ondersteunen maar ik vraag toch een realistische tijds-as om dit project te 

realiseren. Het is van belang dat we binnenkort de vrijgekomen tijd investeren in de 

personeelsleden zelf zodanig dat wij ze op een voldoende manier kunnen ondersteunen. 

 

Antwoord van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Ik ben volledig akkoord met uw insteek Donald.  We moeten investeren in ons personeel, 

dat is het menselijk kapitaal van de stad.  Naar timing toe voorzien we in juli te kunnen 

gunnen.  Voor wat betreft de prijszetting.  Ik kan daar moeilijk een prijs op plakken.  Er 

is 19 000 euro voorzien in het budget maar dit wil niet zeggen dat we 19 000 euro 

effectief moeten uitgeven. 

20 Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn:  

Vandaag werd het nieuwe concept van de Record Bank E3 prijs voorgesteld.  Ik heb daar 

een aantal vragen rond.  Wat is de toekomst van E3 in Harelbeke?  Wat is de toekomst 

van de naamgeving van de E3 gezien de actualiteit rond de Record Bank op zich?  Wat is 

de sportieve positie van de wedstrijd in het Worldtour gegeven?  Met het nieuwe feit dat 

zowel Omloop Het Nieuwsblad als Waregem eigenlijk ook Worldtour niveau worden.  Met 



andere woorden: volgend jaar zullen we 3 Worldtour koersen hebben op 5 dagen met 

Harelbeke er ergens tussenin en met Waregem die de kleine Ronde van Vlaanderen 

wordt net voor de Ronde van Vlaanderen.  Heel concreet: wat zijn de potentiele gevolgen 

voor E3 op sportief en zakelijk vlak? 

 

Antwoord van schepen van sport Michaël Vannieuwenhuyze: 

Ik had de kans om op de persvoorstelling onlangs te spreken met de CEO van Record 

Bank.  Hij bevestigde mij dat de verbintenis doorgaat en naar volgend jaar zou verder 

moeten onderhandeld worden.  Voor wat betreft het Wordtour statuut: E3 blijft op 

vrijdag, dat zijn ze zeker.   

 

Vraag van Kathleen Duchi:  

Ik stel vast dat er dit jaar opnieuw geen handtassen zullen worden toegelaten worden in 

de zone op de E3 arena.  Op welke manier wordt dit gecommuniceerd want vorig jaar 

stelde ik vast dat heel wat vrouwen met hun handtassen toekwamen en niet meer wisten 

wat ze moesten doen.   

 

Antwoord van de burgemeester: 

Vorig jaar hadden we slechts 3 dagen om deze veiligheidsmaatregel te communiceren.  

Nu hebben we meer tijd.  E3 zal er alles aan doen om dit naar iedereen toe zo goed 

mogelijk uit te leggen en ik raad ook aan om handtassen niet in auto’s achter te laten 

want dat leidt tot diefstal. 

 

Aanvulling van raadslid Rik Van den Abeele:  

Ik heb een suggestie: als je naar de voetbal gaat dan zie je vanaf de parking allerlei 

ledschermen staan waarop staat dat handtassen niet toegelaten zijn.  Misschien moet E3 

ook die gebruiken. 

 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22. Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren. 

De gemeenteraad, 

 

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

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

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

de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 16.01.2017 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 22.30 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


