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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Motie betreffende het behoud van het vredegerecht te Harelbeke. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De gemeenteraad stemde op 21.12.2015 een motie betreffende het behoud van 

het vredegerecht van Harelbeke. 

 

De gemeenteraad besliste met unanimiteit als volgt: 

 

“Artikel 1: 

 

Verzet zich met de meeste klem tegen de eventuele afschaffing van het vredegerecht 

Harelbeke en de verdeling van het rechtsgebied van dit vredegerecht. 

 

Artikel 2: 

 

Verzet zich eveneens tegen een verdere aantasting van het rechtsgebied van dit 

vredegerecht. 

 

…” 

 

De motie werd aan de bevoegde minister overgemaakt. 

 

2. Binnen de FOD Justitie bestond/bestaat er inderdaad een plan om, ten titel van 

besparing, in eerste fase de zittingsplaatsen van de zogenaamde dubbele en triple 

kantons samen te voegen.  Dit had bv. tot gevolg dat in West-Vlaanderen in het kanton 

Veurne-Nieuwpoort de zetel van het vredegerecht in Nieuwpoort zou worden opgedoekt. 

 

In antwoord op een parlementaire vraag aan de minister van justitie (Vraag Goffin van 

08.06.2015) bleek dat bij de keuze voor de nieuwe zetel volgende criteria zouden worden 

gehanteerd: 

 

(a) de geografische situatie;  

(b) de staat en de status van het gebouw; 

(c) de voorkeur van de betrokken vrederechters en voorzitters waarbij rekening 

wordt gehouden met de meest praktische plaats en de werklast.   

 

In deze operatie is het vredegerecht van Harelbeke, dat geen dubbele of driedubbele 

zetel heeft, niet betrokken.   

 

3. In een tweede fase zouden gemeenschappelijke griffies worden georganiseerd in 

stedelijke kantons.  Ook daarin is het vredegerecht Harelbeke niet betrokken. 

 

4. Naar echter eveneens kon worden vernomen is er ook nog een derde fase, nl. een 

hertekening van de kantons op basis van geografische verdeling en werklast.   Het was in 

die derde fase dat de motie van 21.12.2015 kaderde. 

 

Sedert het indienen van de motie werden geen concrete gegevens meer aan de stad 

overgemaakt.  Bij brief van 22.01.2016 had de minister van justitie nochtans laten 

weten: “Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van het verdere verloop”. 

 



5. Bij mail van 07.03.2017 gericht aan de burgemeester, het weze andermaal 

herhaald zonder dat tussentijds enige officiële terugkoppeling naar de stad was, werd 

door de minister van justitie sec meegedeeld: “dat werd beslist het vredegerecht, dat 

zich in uw stad bevindt, te sluiten.  Een exacte timing wordt gecommuniceerd via het 

vredegerecht, van zodra dit mogelijk is”.    

Nochtans was in 2016 de Regie der Gebouwen in Harelbeke nog op zoek naar een 

eventuele nieuwe vestigingsplaats voor het vredegerecht.  Dit wees erop dat het 

vredegerecht zou blijven bestaan. 

 

Bij de mail van 07.03.2017 is een bijlage gevoegd waaruit blijkt dat in West-Vlaanderen 

drie vredegerechten worden afgeschaft (Diksmuide, Wervik en Harelbeke).   

 

De stad Harelbeke en de gemeente Kuurne worden toegevoegd aan het vredegerecht te 

Kortrijk.  De gemeente Deerlijk wordt toegevoegd aan het vredegerecht Waregem. 

 

6. De gemeenteraad wenst, bij wijze van motie, andermaal haar sterkste verzet aan 

te geven tegen een eventueel opdoeken van het vredegerecht te Harelbeke en haar wens 

te uiten om het vredegerecht van Harelbeke te behouden. 

 

Deze motie is geschraagd op volgende motieven. 

 

6.1. De vrederechter wordt, terecht, altijd geprezen als de nabijheidsrechter.  Het 

sociaal belang van een vrederechter, dicht bij de burger, kan inderdaad niet overschat 

worden.  Vredegerechten zijn de uithangborden voor justitie en moeten precies door hun 

laagdrempeligheid en fysieke bereikbaarheid  het imago van justitie bij de bevolking 

helpen verbeteren.  

 

Het voorgaande is ook verankerd in het federaal regeerakkoord zoals uit de navolgende 

citaten mag blijken. 

 

“De hervorming van het gerechtelijk landschap opgestart tijdens de vorige legislatuur zal 

worden verdergezet. De regering zal deze hervorming afwerken, evalueren en zo nodig 

bijsturen. Het objectief is dat justitie daadwerkelijk efficiënter en eenvoudiger wordt voor 

de burger. Hierbij staan de garanties van toegankelijkheid, nabijheid en een behandeling 

binnen redelijke termijn voor de rechtszoekende centraal” (Federaal Regeerakkoord van 

09.10.2014, p. 108, onderlijning door de gemeenteraad). 

 

“Om tot een betere werklastverdeling tussen de vredegerechten te komen, zal de 

regering in overleg met de vredegerechten nagaan of het opportuun is om de kaart van 

de gerechtelijke kantons te hertekenen, met respect voor de nabijheid van justitie voor 

de burger” (Federaal Regeerakkoord van 09.10.2014, p. 110, onderlijning door de 

gemeenteraad).  

 

Het afschaffen van het vredegerecht Harelbeke en het toevoegen van het rechtsgebied 

van dit vredegerecht aan andere vredegerechten, staat haaks op het principe dat een 

vrederechter, ook ruimtelijk, een nabijheidsrechter moet zijn, principe dat ook door het 

regeerakkoord wordt gehuldigd.   

 

Door het eventueel afschaffen van het vredegerecht Harelbeke en het verdelen van zijn 

rechtsgebied zouden de inwoners van Harelbeke, Bavikhove, Hulste en Kuurne een veel 

langere verplaatsing moeten maken dan nu het geval is.   

 

Het huidige vredegerecht is centraal gelegen binnen de stad Harelbeke.  Het kan, via een 

vlotte verkeersverbinding, snel bereikt worden vanuit Bavikhove, Hulste, Deerlijk en 

Kuurne.  Het centrum van de gemeente Kuurne is hoop en al twee kilometer van het 

vredegerecht verwijderd. 

 



In dezelfde argumentatie met betrekking tot de ruimtelijke nabijheid kan overigens ook 

worden gesteld dat de Waregemse deelgemeenten Beveren-Leie en Desselgem geheel of 

grotendeels dichter bij Harelbeke liggen dan bij Waregem.  Het lijkt dan ook logischer 

om, in het kader van de optiek van de nabijheidsrechter deze gemeenten toe te voegen 

aan het rechtsgebied van het vredegerecht te Harelbeke dan het vredegerecht Harelbeke 

te laten verdwijnen. 

 

 

6.2. Een van de elementen op basis waarvan de dubbele en de driedubbele zetels 

zullen worden samengevoegd is de geografische situatie.  Hiervoor is al aangegeven dat 

de geografische situatie ter plekke zeker pleit voor het behoud van het vredegerecht van 

Harelbeke en eventueel voor een uitbreiding van het rechtsgebied van het vredegerecht 

Harelbeke met de Waregemse deelgemeenten Beveren-Leie en Desselgem. 

 

6.3. De staat van het gebouw waarin het vredegerecht Harelbeke is gevestigd is 

zondermeer goed tot zeer goed te noemen.  Het gaat om een gebouw dat werd 

opgetrokken begin de jaren ’80 van de vorige eeuw.  Zeer recent werd het, zeker wat het 

vredegerecht betreft, grondig gerenoveerd.  Er werden schilderwerken en 

bevloeringswerken uitgevoerd en het archief werd vernieuwd.  Het zou getuigen van een 

oneconomisch handelen om deze recent gemaakte kosten zomaar verloren te laten gaan.  

Uit de staat van het gebouw kunnen geen argumenten worden afgeleid die zouden 

pleiten voor het afschaffen van het vredegerecht Harelbeke. 

 

6.4. Een ander criterium dat wordt gehanteerd bij de centralisering van de dubbele en 

de driedubbele zetels is de voorkeur van de betrokken vrederechters en voorzitters, 

rekening houdend met de meest praktische plaats en de werklast. 

 

Het is de gemeenteraad bekend dat de vrederechter en het personeel van het 

vredegerecht absoluut in Harelbeke aan de slag willen blijven.   

 

Wat betreft het argument meest praktische plaats is hiervoor al aangegeven dat het 

vredegerecht te Harelbeke inderdaad aan deze vereisten voldoet.   

 

Het vredegerecht Harelbeke is centraal gelegen, niet alleen binnen de stad Harelbeke 

maar ook binnen het kanton Harelbeke.  Het vredegerecht is vlot bereikbaar met eigen 

vervoer en met openbaar vervoer en er zijn zeer ruime - kosteloze - parkeerfaciliteiten 

inde Kortrijksesteenweg aanwezig.   

 

Wat werklast betreft bedient het kanton ongeveer 52 000 inwoners.  Een inwonertal dat 

nog zou kunnen stijgen indien aan dit kanton de deelgemeenten Beveren-Leie en 

Desselgem zouden worden toegevoegd. 

 

6.5. Historisch gezien is het vredegerecht te Harelbeke ook een van de oudste in de 

provincie en in ieder geval véél ouder qua oprichting dan het vredegerecht Waregem.  

Ondertussen ook heeft Harelbeke een centrumfunctie behouden. 

 

Het vredegerecht Waregem is ontstaan in 2006 door overname van het vredegerecht 

Oostrozebeke en de toevoeging aan het rechtsgebied van het vredegerecht Waregem van 

Waregem en Desselgem, komende uit het rechtsgebied van het vredegerecht Harelbeke.   

 

Het zou dus ook met alle historische logica en anciënniteit strijden om het vredegerecht 

van Harelbeke op te doeken en een deel van zijn rechtsgebied toe te wijzen aan het 

vredegerecht te Waregem.  Het omgekeerde zou eerder moeten gebeuren. 

 

6.6. Er is ook binnen Justitie zelf ook nog een juridisch-economische reden om het 

vredegerecht Harelbeke te behouden en het eventueel wat rechtsgebied betreft te 

vergroten.    



 

De vrederechter te Harelbeke is enkel benoemd in het kanton Harelbeke.  De 

vrederechter te Waregem is benoemd in het kanton Waregem en de gehele provincie 

West-Vlaanderen.   

 

Een eventueel opheffen van het vredegerecht te Harelbeke heeft voor gevolg dat de 

vrederechter te Harelbeke een vrederechter in overtal zou worden die door justitie zou 

moeten worden betaald, zonder dat deze magistraat nog recht dient te spreken, 

tenminste indien deze magistraat niet bereid zou zijn om zich in een ander rechtsgebied 

te laten benoemen.  

 

Artikel 152 van de Gecoördineerde Grondwet bepaalt immers dat de overplaatsing van 

een rechter niet kan gebeuren dan door een nieuwe benoeming en dan met de 

toestemming van de betrokken magistraat.  Wanneer men het vredegerecht van 

Harelbeke opheft, dan riskeert men uiteindelijk geconfronteerd te worden met een 

vrederechter in overtal die moet worden betaald zonder dat deze verder nog recht dient 

te spreken.  Deze omstandigheid bestaat niet wanneer een beslissing zou worden 

genomen over het vredegerecht te Waregem, aangezien de vrederechter van Waregem 

ook in de provincie West-Vlaanderen is benoemd en overal elders in deze provincie kan 

worden ingezet.  Het is evident dat justitie bij het nemen van een beslissing zich, ook 

door dit juridisch-economische argument voortvloeiend uit de Grondwet, dient te laten 

leiden.    

 

6.7.  Tot slot is het de gemeenteraad ter ore is gekomen dat bij de herindeling van de 

kantons in West-Vlaanderen werd afgeweken van het voorstel om het kanton Harelbeke 

te behouden - eventueel onder afsplitsing van Deerlijk -  maar met toevoeging van 

Zwevegem. 

 

Dergelijke ongemotiveerde afwijking – de brief van 07.03.2017 bevat ter zake geen 

enkele verantwoording – is, zeker gezien het bovenstaande, onbegrijpelijk. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 42 

par. 1; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Verzet zich andermaal met de meeste klem tegen de eventuele afschaffing van het 

vredegerecht Harelbeke en de verdeling van het rechtsgebied van dit vredegerecht. 

 

Artikel 2: 

 

Verzet zich eveneens andermaal tegen een eventuele aantasting van het rechtsgebied 

van dit vredegerecht. 

 

  



Artikel 3: 

 

Geeft opdracht om deze beslissing over te maken aan de betrokken instanties,  met 

name de bevoegde federale minister, de voorzitter van de  vrederechters van West-

Vlaanderen en de vrederechter te Harelbeke.  

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 1: Doornhoutsevoetweg.  

Goedkeuren bestek, raming (91.146,10 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het huidige pad bestaat uit steenslag en is niet altijd even goed berijdbaar, vooral in de 

winterperiode.  Op verschillende stukken is het pad te smal om te kunnen kruisen. 

De nieuwe aanleg in betonverharding zorgt voor beter comfort en veiligheid voor de 

fietser. 

Het voorgelegde bestek voorziet in de aanleg van fietspaden met twee sporen in snel 

uithardend beton met glijbekisting tussen de Kuurnsestraat en de Haringstraat 

(Doornhoutsevoetweg) 

 

In het kader van de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 1 : 

Doornhoutsevoetweg” werd een bestek met nr. 17_9 opgesteld door het Departement 

Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 91.146,10 excl. btw of € 110.286,78 

incl. 21% btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 30. 

 

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_9 en de raming voor de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 

2017 - Deel 1 : Doornhoutsevoetweg”, 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 € 91.146,10 excl. 

btw of € 110.286,78 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 30. 

 

3. Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 2: Herstel betonplaten Beneluxlaan.  

Goedkeuren bestek, raming (27.970 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Diverse betonplaten op het fietspad Beneluxlaan zijn stuk en worden uitgebroken en 

heraangelegd met degelijke fundering. 

De betonplaten zullen de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers ten goede 

komen. 

 

In het kader van de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 2 : Herstel 

betonplaten Beneluxlaan” werd een bestek met nr. 17_10 opgesteld door het 

Departement Facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.970,00 excl. btw of € 33.843,70 

incl. 21% btw. 

 



Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelings-procedure 

zonder bekendmaking dit 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 uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 224007/020000-PBD 4-PBD4.3.1F (actieplan AP4.3) (Actie 4.3.1). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

beperken artikel 105. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

artikel 5, § 3. 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_10 en de raming voor de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 

2017 - Deel 2 : Herstel betonplaten Beneluxlaan”, opgesteld door de 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 € 27.970,00 excl. btw of € 33.843,70 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 224007/020000-PBD 4-PBD4.3.1F (actieplan AP4.3) (Actie 4.3.1). 

 

4. Aanleg voetweg 31 Hulste.  Goedkeuren bestek, raming (16.400 + 21 % btw) 

en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Bij Deputatiebesluit van 03 december 2015 werd een deel van voetweg 31 tussen de 

Wante- en Hazenstraat te Hulste verlegd.  

In dit besluit gaf de Deputatie aan het stadsbestuur volgende aanbevelingen inzake deze 

verlegging: 

“1. De mountainbikeroute zoals die thans bestaat moet behouden blijven, en dus  

     niet tussen de bedrijfsgebouwen Wantestraat 9 en 11. 

 2. Er moet over gewaakt worden dat wandeltochten op een veilige manier  

     plaatsvinden. 

 3. Daar waar de verlegde voetweg samenloopt met een onverharde weg die ook  

     als uitweg moet dienen voor privé- en landbouwvoertuigen, wordt de huidige  

     breedte van die weg behouden. 

 

De Deputatie gaat er van uit dat met de afhandeling van het dossier inzake voorliggend 

tracé de noodzaak van een eventuele gerechtelijke procedure komt te vervallen.“  

 

Dit Deputatiebesluit sloot aan bij de gemeenteraadsbeslissing van 15 juni 2015 

betreffende de definitieve aanvaarding van de gedeeltelijke verlegging van voetweg 31 

Hulste.  

 

Het tijdens de publicatieperiode tegen dit Deputatiebesluit ingediende bezwaar, werd  bij 

Ministerieel Besluit van 07 juni 2016 verworpen.  

Aangezien er geen 2de beroep werd ingesteld bij de Raad Van state, is dit Ministerieel 

Besluit van juni 2016 uitvoerbaar en het bevestigt zelfs de beslissing van de Deputatie 

van 03 december 2015. Concreet kan de verlegging ter plaatse worden gerealiseerd.  

 

Tijdens het overleg in de 2de helft van 2016 tussen de stadsdiensten en de 

bezwaarindieners - die de voornaamste aanpalers zijn aan het verlegde tracé- werden 

enkele concrete heraanleg-afspraken gemaakt. Die aanlegafspraken betroffen o.a. de 

breedte van het 2e deel, voorbij de oprit naar de Barzestraat 26, dat  max. 1.5 m breed 

wordt, het niet voorzien van afpalingspalen aangezien deze hinderlijk zijn op het deel dat 

ook dienstig is voor landbouwvoertuigen en het verzekeren van de veiligheid voor de 

diverse gebruikers (mountainbikers, landbouwers, fietsers, …). Het bestek neemt deze 

afspraken mee en voorziet eveneens in extra maatregelen in functie van een goede 

waterhuishouding. 

 

In het kader van de opdracht “Aanleg voetweg 31 Hulste” werd een bestek met nr. 

17_11 opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.400 euro excl. btw of 19.844 euro 

incl. 21% btw. 



 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelings-procedure 

zonder bekendmaking dit gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85.000 

euro) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service. 

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

budgetcode 224007/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

85.000 euro excl. btw niet overschreden). 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

beperken artikel 105. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

artikel 5, § 3. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 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 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_11 en de raming voor de opdracht “Aanleg voetweg 31 Hulste”, 

opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. De 

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

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 16.400 euro excl. btw of 19.844 

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 224007/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2). 

 

5. Plaatselijk onderhoud wegen 2017 - Deel 2 : Herstel asfaltwegen en 

fietspaden Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal 

Deprezstraat.  Goedkeuren bestek, raming (34.412 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Delen van de fietspaden (betonstroken) en delen van de wegenis in de 

Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal Deprezstraat worden afgefreesd en 

voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. 

Delen van de fietspaden zijn in slechte staat en soms is er een te groot hoogteverschil 

tussen het fietspad en de naastgelegen asfaltverharding.  De nabijgelegen wegenis 

vertoont eveneens gebreken en wordt plaatselijk aangepakt. 

 

In het kader van de opdracht “Plaatselijk onderhoud wegen 2017 - Deel 2 : Herstel 

asfaltwegen en fietspaden Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal 

Deprezstraat” werd een bestek met nr. 17_13 opgesteld door het Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 34.412,00 excl. btw of € 41.638,52 

incl. 21% btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelings-procedure 

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

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

betreffende prijsvorming en service. 

Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie maar 

anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis 

en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

beperken artikel 105. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 



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

artikel 5, § 2. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_13 en de raming voor de opdracht “Plaatselijk onderhoud wegen 

2017 - Deel 2 : Herstel asfaltwegen en fietspaden Stasegemsestraat, 

Stasegemsesteenweg en Generaal Deprezstraat”, 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 € 34.412,00 excl. btw of € 41.638,52 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

6. Leveren en plaatsen van noodunitketels voor centrumschool.  Toepassing van 

artikel 157 van het gemeentedecreet. Aktename van de beslissing van het 

schepencollege van 7 maart 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Halverwege februari 2017 zijn er problemen ontstaan met de verwarming in de 

centrumschool. De ketel gaat in storing waardoor de verwarming van de volledige school 

uitvalt. De fabrikant van de ketel is failliet en reservestukken zijn nog moeilijk te vinden. 

Door het wachten op een reservestuk heeft de installatie ervan een week stil gelegen. 

Met het vervangen van dit stuk dacht men dat de installatie terug kon opgestart worden 



maar dit was helaas niet het geval. Telkens wordt men geconfronteerd met een cumul 

aan fouten in het systeem waardoor de installatie terug uitvalt. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 07.03.2017  bij 

toepassing van art. 157 van het gemeentedecreet op grond van dwingende en 

onvoorziene omstandigheden en omdat het geringste uitsel onbetwistbaar schade zou 

veroorzaken op formeel gemotiveerde wijze goedkeuring aan het bestek, de raming 

(22.500,00 euro excl. btw of 23.850,00 euro incl. 6% btw.) en de gunningswijze van de 

opdracht “Leveren en plaatsen van noodunitketels voor centrumschool”, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

Drie firma’s werden gevraagd een offerte in te dienen na zich ter plaatse te hebben 

vergewist van de situatie. Twee firma’s hebben een offerte ingediend. 

 

Bij toepassing van artikel 26, § 1, 1° c van de wet van 15 juni 2006 werd de opdracht 

gegund aan BVBA Vrancken, KBO nr. 405.381.410, Harelbeeksestraat 174 te 8550 

Zwevegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 18.977,04 excl. btw of 

€ 20.115,66 incl. btw. 

 

Blijkens art.157 dienen de nodige kredieten onverwijld te worden ingeschreven in een 

budgetwijziging.  De betaling mag echter worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging 

af te wachten. 

 

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° c (dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de 

aanbestedende overheid onvoorzienbaar waren). 

-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, § 3. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 157, 

betreffende dwingende en onvoorziene. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Neemt akte van het besluit van het college van burgemeester en schepenen op 

07.03.2017 betreffende de goedkeuring van het bestek, de raming en de gunningswijze 

en gunning aan BVBA Vrancken, KBO nr. 405.381.410, Harelbeeksestraat 174 te 8550 



Zwevegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 18.977,04 excl. btw of 

€ 20.115,66 incl. btw van de opdracht “Leveren en plaatsen van noodunitketels voor 

centrumschool”. 

 

Formuleert geen bezwaar. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7. Complex Project Hoog Kortrijk.  Goedkeuren samenwerkings-overeenkomst 

Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad Kortrijk / gemeente Kuurne / 

gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / Intercommunale Leiedal / 

Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en 

bijhorende scopenota. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het begrip ‘Hoog Kortrijk’ slaat op het stadsdeel van Kortrijk ten zuiden van de 

autosnelweg E17 (Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen).  

Aanvankelijk werd het begrip alleen gebruikt voor de omgeving die aansluit op de 

Doorniksesteenweg en het complex Kortrijk-Zuid (ook wel bekend als “het Ei”), maar 

meer recent werd Hoog Kortrijk ook uitgebreid naar het gebied aansluitend bij het 

complex Kortrijk-Oost.  

Hoog Kortrijk werd vanaf de jaren 1970 ontwikkeld voor het vestigen van een aantal 

grootschalige activiteiten, die door ruimtegebrek in de Kortrijkse binnenstad geen 

onderkomen meer vonden en die een optimale autobereikbaarheid opzochten bv. : de 

Hallen (ondertussen Xpo Kortrijk), de kantorenzone Kennedypark, de universiteitscampus 

Kulak, etc.  

 

Hoog Kortrijk werd aanzien als een logische uitbreiding van de stad, complementair aan 

het stadscentrum, en aansluitend op de nieuwe autosnelweg E17.  

Ondertussen is er veel veranderd. Bestaande actoren hebben hun activiteiten uitgebreid, 

vele nieuwe projecten zijn de laatste jaren uitgevoerd of worden op korte termijn 

gepland. Zo kan onder meer verwezen worden naar de uitbreiding van de beurs- en 

evenementenhallen Kortrijk Xpo, de vernieuwing van het bioscoopcomplex Kinepolis, de 

bouw van het nieuwe regionale ziekenhuiscomplex AZ Groeninge.  

De omgeving van Hoog Kortrijk is dus nog steeds in volle expansie. De vrees voor 

verkeerscongestie en overconsumptie van de ruimte is groot. Hoog Kortrijk bevat reeds 

enkele belangrijke regionale functies en heeft samen met Kortrijk-Oost potenties om 

bijkomende regionale/bovenlokale programma’s op te nemen. Ook de binding van Hoog 

Kortrijk met de binnenstad vormt nog steeds een knelpunt.  

 

In het zuiden functioneert de E17 tussen de complexen “het Ei” (Kortrijk-Zuid) en 

Kortrijk-Oost als deel van de R8. De huidige situatie leidt tot overmatig veel 

weefbewegingen op het complex “het Ei” (Kortrijk-Zuid), wat leidt tot 

verkeersonveiligheid en -verzadiging. Ook het complex Kortrijk-Oost is toe aan 

optimalisatie. De oplossingsscenario’s voor de optimalisatie van de zuidelijke 

aansluitingscomplexen op de R8 zijn afhankelijk van de keuze om de R8 al dan niet te 

sluiten. Op vandaag kent “het Ei” een duidelijke wisselwerking met het complex Aalbeke, 

dat ook op haar beurt aan optimalisatie toe is.  

De verkeersproblematiek van de E17 en de R8 aan de zuidkant van Kortrijk is tevens 

gekoppeld aan het verkeerskundige functioneren van de ring rond Kortrijk (R8) als 

geheel en met de omliggende autosnelwegen.  

 

Op basis van de streefbeeldstudie voor het complex Kortrijk-Oost wordt vastgesteld dat 

er geen bevredigende oplossing wordt gevonden binnen de voorwaarden die werden 



gesteld binnen de studieopdracht. Het grote aandeel aan ruimtelijke ontwikkelingszones 

ter hoogte van Kortrijk-Oost is niet afgestemd op de verkeersinfrastructuur en dient dan 

ook geëvalueerd te worden en zo nodig bijgesteld of geherlocaliseerd te worden in 

functie van de (geoptimaliseerde) weginfrastructuur. Er wordt vastgesteld dat het 

absoluut noodzakelijk is om dringend een aantal gronden te vrijwaren van verdere 

ontwikkeling om de verkeerskundige en andere maatregelen te kunnen uitvoeren.  

Ook merkt de stad Kortrijk dat bij concrete projecten op Hoog Kortrijk (uitbreiding Barco 

en AZ Groeninge) congestie dreigt door het uitblijven van een oplossing voor de 

wisselwerking tussen de R8 en de E17. Het is duidelijk dat dringend moet worden 

ingegrepen.  

 

Daarnaast is er ook noodzaak aan investeringen in een betere modal split.  

Naar aanleiding van de hierboven geschetste problematiek werd door de gebiedsgerichte 

werkgroep “Stedelijke regio Kortrijk” in het kader van de relance van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen (BRV) volgende quick-win geformuleerd: “Hoog Kortrijk: Erkenning 

als complex project - afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele 

uitdagingen”. Er wordt aangedrongen op (meer) samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende beleidsniveaus en -sectoren en een vlotte(re) samenwerking met/tussen de 

Vlaamse instanties, op een geïntegreerde manier, zodat sneller tot (gedragen) 

kwalitatieve realisaties kan worden overgegaan. 

 

De scope van het complex project werd voorgelegd op het interbestuurlijk overleg Zuid-

West-Vlaanderen van 7 oktober 2016.  

Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen is voor wat betreft het complex 

project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” samengesteld uit:  

- het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

  Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts  

- het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke  

  Schauvliege  

- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kuurne  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Menen  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwevegem  

- relevante kernactoren, zoals de intercommunale Leiedal   

 

Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen kan zich vinden in de scope van het 

complex project zoals neergeschreven in de Scopenota versie verkenningsfase van 23 

september 2016, mits toevoeging van een aantal aanvullingen en/of verduidelijkingen. 

Deze gevraagde aanvullingen en/of verduidelijkingen zijn opgenomen in voorliggende 

nota, samen met de wijziging van de naamgeving van het complex project, zoals beslist 

op het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen van 20 januari 2017. 

 

Het complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid 

en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” beoogt het optimaal 

verkeerskundig functioneren van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, als antwoord op de verkeersverzadiging en de dreigende 

verkeerscongestie. De verkeersafwikkeling tussen de R8 en de E17 wordt 

geoptimaliseerd, met behoud van de goede autobereikbaarheid van Hoog Kortrijk en 

Kortrijk-Oost.  

Het project focust op de optimalisatie van de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8, 

met name “het Ei” (Kortrijk-Zuid), het complex Kortrijk-Oost en “de Paperclip” 

(Stasegem/Harelbeke-Zuid). In het te voeren mobiliteitsonderzoek worden zowel de 



alternatieven tot optimalisatie van deze complexen onderzocht zonder de aanname van 

het sluiten van de ring rond Kortrijk (R8), als de alternatieven voor de optimalisatie van 

deze complexen in geval van het sluiten van de ring. Het sluiten van de ring rond Kortrijk 

op zich is niet de (hoofd)doelstelling van het project, doch kan een middel zijn om tot 

oplossingen te komen.  

 

De optie om ruimtelijke ontwikkelingszones te evalueren en mogelijk te heroriënteren 

wordt daarbij onderzocht in functie van de (geoptimaliseerde) bovenlokale 

weginfrastructuur en/of in functie van de verkeersgeneratie. Indien uit het onderzoek 

blijkt dat er niet geopteerd wordt voor het sluiten van de ring of dat er een ander 

alternatief wordt gekozen voor het sluiten van de ring, moet een keuze worden gemaakt 

met betrekking tot de bestemming als reservatiestrook.  

Vanuit de wisselwerking tussen de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8 en het 

complex Aalbeke en vanuit de verkeersproblematiek die dit laatste complex kent, wordt 

ook de optimalisatie van het complex Aalbeke mee opgenomen in het project.  

In relatie tot de optimalisatie van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, wordt bekeken welke ingrepen er noodzakelijk zijn ter hoogte 

van andere segmenten van de R8 en/of ter hoogte van de omliggende autosnelwegen. 

Dit omvat onder meer de doortrekking van de R8 tussen de Heirweg en “de Paperclip” 

(Kuurne/ Harelbeke/ Kortrijk) conform de selectie als primaire weg II. Deze ingrepen 

moeten bijdragen tot een afdoende oplossing voor de verkeersafwikkeling tussen de R8, 

E403, A19 en de E17. Ook de gewestwegen aansluitend op en ter hoogte van “het Ei” en 

het complex Kortrijk-Oost worden in het kader van een goede doorstroming 

meegenomen in het project. Daarbij wordt in het bijzonder voor de N50 rekening 

gehouden met de doelstellingen van de potentiële hoogwaardige openbaar 

vervoersverbinding (HOV) tussen het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk en met de 

voortgang van het onderzoek dat hierover loopt.  

Het verkeerskundig onderzoek houdt zowel rekening met de verkeersgeneratie uitgaande 

van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het projectgebied (mesoniveau), als met de 

verkeersgeneratie van de ruimtelijke ontwikkelingen in de ruimere omgeving van het 

projectgebied (macroniveau). 

 

Gezien het Vlaamse Gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. :  

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het 

Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en 

Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”  

wordt er tussen de verschillende betrokken partijen - Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / 

stad Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / 

Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij 

De Lijn - een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 

diensten opgesteld. 

 

De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het 

Vlaamse Gewest aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden. 

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de 

weginfrastructuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling 

tussen de R8 en de E17) in samenhang met de effecten voor het volledige 

verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten verlopen wordt de 

nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” is in opstart. 

 

Het is aangewezen de rechten en plichten van alle partijen in een overeenkomst vast te 

leggen. 



 

Aan de raad wordt voorgesteld principieel tot deze werken te beslissen en de 

samenwerkingsovereenkomst met bijhorende scope-nota goed te keuren. 

 

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. 

- 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. 

- 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 : 

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de tussen het - Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad 

Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / 

Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij 

De Lijn – afgesloten samenwerkingsovereenkomst, luidende als volgt : 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR SAMENGEVOEGDE OPDRACHTEN VAN 

DIENSTEN  

 

TUSSEN : Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,  

               voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken,  

               Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, hierna genoemd “het Vlaamse 

               Gewest” 

 

EN :         Het stadsbestuur van HARELBEKE, vertegenwoordigd door De heer  

               Willy Vandemeulebroucke, voorzitter gemeenteraad, en De heer Carlo  

               Daelman, secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de 

               gemeenteraad van 20 maart 2017 

               Hierna genoemd “de stad Harelbeke” 

 



EN :         Het stadbestuur van KORTRIJK, vertegenwoordigd door De heer  

               Vincent Van Quickenborne, burgemeester, De heer Geert Hillaert,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 13 maart 2017 

               Hierna genoemd “de stad Kortrijk” 

 

EN :         Het gemeentebestuur van KUURNE, vertegenwoordigd door De heer  

               Francis Benoit, burgemeester en Mevrouw Veronique Vanhoutte ,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 16 maart 2017 

               Hierna genoemd “de gemeente Kuurne” 

 

EN :         Het gemeentebestuur van WEVELGEM, vertegenwoordigd door De  

               heer Jan Seynhaeve, burgemeester en De heer Kurt Parmentier,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 14 april 2017 

               Hierna genoemd “de gemeente Wevelgem” 

 

EN :         Het gemeentebestuur van ZWEVEGEM, vertegenwoordigd door De  

               heer Marc Doutreluinge, burgemeester en De heer Jan Vanlangenhove,  

               secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de  

               gemeenteraad van 27 maart 2017 

               Hierna genoemd “de gemeente Wevelgem” 

 

EN :         de intercommunale LEIEDAL, vertegenwoordigd door De heer Koen  

               Byttebier, voorzitter, en De heer Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur 

 

EN :         de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, handelend in uitvoering van de  

               beslissing van de deputatie, waarvoor optreden De heer Franky De Block,  

               gedeputeerde, en De heer Evert de Pauw, diensthoofd 

               Hierna genoemd “de provincie” 

 

EN :         De Vlaamse Vervoersmaatschappij DE LIJN, vertegenwoordigd door De 

               heer Roger Kesteloot, directeur-generaal 

 

Wordt voorafgaandelijk uiteengezet dat deze samenwerkingsovereenkomst geldt 

onverkort de toepassing van volgende regelgeving : 

 

° het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid ; 

° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de  

   nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de  

   samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid ; 

° het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personen- 

   vervoer over de weg, in het bijzonder artikel 18bis tot en met 18sexies waarbij  

   de wegbeheerder ertoe gehouden is de doorstroming van het geregeld vervoer te  

   garanderen en de gemeente verplicht is om voorafgaand advies aan De Lijn te 

   vragen over bepaalde ontwerpen van gemeentelijke reglementen die een  

   permanente invloed kunnen hebben op de exploitatie van De Lijn ; 

° het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de  

   Basismodaliteit in het Vlaamse Gewest, in het bijzonder artikel 17 en 18 in  

   verband met wegwerkzaamheden, manifestaties en herinrichting van wegen ; 

° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie  

   en de tarieven van de VVM, in het bijzonder artikel 13 in verband met het  

   onderhoud van de openbare weg waarin sporen zijn gelegen, artikel 17 tot en  

   met 19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 27 in verband met  

   de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met een schuilhuisje ; 



° het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het  

   wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

 

Aangezien het Vlaamse Gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. : 

 

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van 

het Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, 

Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:  

 

ARTIKEL 1. Aanbestedende overheid  

 

De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het 

Vlaamse Gewest aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden.  

 

ARTIKEL 2. Algemeen kader  

 

Voorliggende samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de mobiliteitsstudie in 

het kader van de verkenningsfase van het Complex Project “Verbeteren van de 

verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving”. De verkeerskundige vraagstukken die in de verkenningsfase 

versneld worden onderzocht (zie artikel 3) zijn gerelateerd aan een reeks processen en 

projecten op vlak van mobiliteit en infrastructuur die parallel lopen met het Complex 

Project, doch ook bijdragen tot de scope en de doelstellingen van het Complex Project. 

Deze projecten en processen hebben zowel betrekking op de weginfrastructuur, als op 

het openbaar vervoer en de fiets.  

Met betrekking tot deze parallel lopende processen en projecten wordt verwezen naar de 

nota ‘Scope Complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, 

Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie 

verkenningsfase dd. 3 februari 2017.  

 

ARTIKEL 3. Voorwerp van de studieopdracht  

 

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

 

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de 

weginfrastructuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling 

tussen de R8 en de E17) in samenhang met de effecten voor het volledige 

verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten verlopen wordt de 

nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” is in opstart.  

 

De verkenningsfase van het Complex Project wordt daarbij verdergezet volgens de 

‘Procesnota Complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, 

Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ die 

hiervoor is opgemaakt.  

 

Het voorwerp van de mobiliteitsstudie is bepaald in de nota ‘Scope Complex project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 

2017.  

 



Tijdens de verkenningsfase van het complex project wordt het volgende versneld 

onderzocht:  

 

- Het detecteren, ontwerpen en ramen van mogelijke versnelde, kleine verkeerskundige 

ingrepen in afwachting van de definitieve optimalisaties (in functie van het verhogen 

van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid).  

- Het onderzoek naar de optimalisatie van het complex Kortrijk-Oost, het complex 

Kortrijk-Zuid (“het Ei”) en het complex Aalbeke, in relatie tot de overige bovenlokale 

weginfrastructuur in het projectgebied en in functie van het bepalen van de ruimte-

innames in de ruimtelijke ontwikkelingszones in de onmiddellijke omgeving ervan.  

 

ARTIKEL 4. Start van de realisatie  

 

De aanbestedende overheid start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze 

samenwerkingsovereenkomst door alle partijen de aanbestedingsprocedure die 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, vermeld in artikel 3.  

 

ARTIKEL 5. Duur van de realisatie  

 

Het Vlaamse Gewest zal een bindende termijn opleggen waarbij uiterlijk tegen 30 juni 

2018 de mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase van het Complex Project beëindigd 

moet zijn door de opdrachtnemer.  

 

ARTIKEL 6. Leiding van de studieopdracht  

 

De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 

neemt de leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om 

opdrachten te geven aan de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te 

maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op te maken, de studie te 

schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 

stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.  

 

ARTIKEL 7. Procesmatige ondersteuning  

 

De leidend ambtenaar wordt ondersteund door het projectteam, samengesteld uit het 

departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, 

het departement Ruimte Vlaanderen en de projectcoördinator van het strategisch project 

REKOVER+. Indien noodzakelijk in functie van de voortgang van de mobiliteitsstudie, kan 

het projectteam worden aangevuld met de nodige experten vanuit de betrokken steden 

en gemeenten, de intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn.  

De leidend ambtenaar rapporteert aan de ambtelijke werkgroep en het interbestuurlijk 

overleg Zuid-West-Vlaanderen en kan het advies van beide overlegorganen inwinnen. 

Voor de samenstelling van het interbestuurlijk overleg en de ambtelijke werkgroep wordt 

verwezen naar de ‘Procesnota Complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen 

Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de 

omgeving”’.  

 

ARTIKEL 8. Gunning van de studieopdracht  

 

De aanbestedende overheid schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening 

van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe.  

 

  



ARTIKEL 9. Verbintenissen van het Vlaams gewest  

 

Het Vlaams gewest verbindt zich tot het opstarten, het aanbesteden en gunnen van de 

mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”, het aanstellen van een leidend 

ambtenaar ter begeleiding van deze studie, en de betaling van de opdracht.  

 

Het Vlaams gewest legt 30 juni 2018 op als bindende termijn voor de mobiliteitsstudie 

tijdens de verkenningsfase van het Complex Project.  

Het beëindigen van de mobiliteitsstudie houdt geen enkel financieel engagement in voor 

de uitvoering van de erin voorgestelde infrastructurele of andere ingrepen. De verdere 

besluitvorming verloopt via het Complex Project.  

 

ARTIKEL 10. Verbintenissen van alle partijen  

 

De partijen engageren zich om al het mogelijke te doen om de termijn van de 

mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase te helpen realiseren. In het bijzonder door 

hun medewerking tijdens het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen.  

 

De partijen engageren zich om in hun besluitvorming over delen van het projectgebied 

rekening te houden met de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst en met de 

inhoud van de mobiliteitsstudie in de fase waarin het zich op het moment van de te 

nemen beslissing bevindt.  

 

De partijen verzekeren een strikte toepassing van het voorzorgsprincipe in het 

projectgebied, in het bijzonder voor wat betreft de besluitvorming over plannen en 

projecten die door hun ruimtebeslag de realisatie van mogelijke infrastructurele ingrepen 

in dit gebied kunnen hypothekeren. Voor de contouren van het project-gebied waarin het 

voorzorgsprincipe wordt toegepast, wordt verwezen naar de nota ‘Scope Complex project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 

2017.  

 

De partijen engageren zich om op basis van de resultaten van de mobiliteitsstudie ook, 

parallel en in afstemming met het Complex Project, maatregelen te onderzoeken op het 

onderliggende wegennet.  

Zonder voorafname op de beslissingsmogelijkheden en autonomie van de lokale besturen 

en in onderling overleg tussen alle partijen, worden de noodzakelijke maatregelen op het 

onderliggend wegennet die voortkomen uit het mobiliteitsonderzoek in het kader van het 

Complex Project, uitgevoerd voor zover deze maatregelen de scope en de doelstellingen 

van het Complex Project ondersteunen.  

 

De partijen engageren zich om voor de nodige afstemming te zorgen met parallelle 

processen en projecten die bijdragen tot de scope en de doelstellingen van het Complex 

Project (zie artikel 2).  

 

ARTIKEL 11. Betaling  

 

De opdracht van de dienstverlener wordt uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse 

Gewest.  

 

ARTIKEL 12. Inwerkingtreding en duur van de samenwerkings-overeenkomst  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking bij ondertekening door alle 

betrokken partijen. 

 



Deze samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van het voorzorgsprincipe vanuit de 

lokale besturen, neemt een einde op 30 juni 2018, met name wanneer de 

mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase van het Complex Project “Verbeteren van de 

verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving” is afgerond.  

 

Opgemaakt in …. originele exemplaren, te …. op ….. 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest 

 

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn 

 

 

 

Voor de stad Harelbeke 

 

De voorzitter gemeenteraad                              De secretaris 

 

 

 

Voor de stad Kortrijk 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

Voor de gemeente Kuurne 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

Voor de gemeente Wevelgem 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

 

Voor de gemeente Zwevegem 

 

De burgemeester                                              De secretaris 

 

 

 

 

Voor de intercommunale Leiedal 

 

De voorzitter      De algemeen directeur 

 

 

 



 

Voor de Provincie West-Vlaanderen 

 

De gedeputeerde     Diensthoofd 

 

 

 

Voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 

 

De directeur-generaal 

 

 

Artikel 2 : 

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de hieraan onlosmakelijk gehechte scope-nota. 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

8. Vaststelling van drie opdrachten als Diensten van Algemeen Economisch 

Belang (DAEB).  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

De Europese Commissie definieert 'diensten van algemeen economisch belang' (DAEB’s) 

als economische activiteiten die het algemeen belang dienen en die de markt, zonder 

overheidsoptreden, anders niet of niet onder dezelfde voorwaarden rond objectieve 

kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang, had 
verricht. 

Ingevolge de Europese reglementering op de diensten van algemeen economisch belang 

dient een lokaal bestuur de betreffende dienst die wordt gekwalificeerd als dienst van 

algemeen economisch belang en die met overheidssteun wordt ingericht concreet te 

omschrijven, aan te tonen waarom dit belang hier speelt en de modaliteiten voor het 

uitvoeren van de dienst en de manier van compensatie voor de dienst uitdrukkelijk te 

omschrijven.  

In concreto stellen zich voor Harelbeke 3 opdrachten die kunnen worden gedefinieerd als 

zijnde diensten van algemeen economisch belang. Het komt aldus het lokaal bestuur, in 

casu de gemeenteraad, toe deze diensten als dusdanig vast te stellen. Het betreft de 

opdracht “klusjes, verhuis en vervoer van materialen”, “vervoer van minder mobiele 

personen” en “inspectie, controle van signalisatie van hydranten”.  

Voor opdrachten die worden toegewezen aan lokale diensteneconomie dient ook een 

impactanalyse gemaakt te worden voor de Vlaamse overheid volgens een vastgesteld 
sjabloon en dient de opdracht voorgelegd voor advies aan de sociale partners.  

Voor wat betreft de opdracht “klusjes, verhuis en vervoer van materialen” dient deze 

impactanalyse niet gemaakt omdat het gaat om een bestaande opdracht die eerder werd 

omschreven bij vaststelling van de opdracht die werd gegund aan VZW Hise. Ingevolge 

een beslissing van de algemene vergadering van VZW Hise, het extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm van het stadsbestuur voor sociale economie, wordt 

de bestaande dienstverlening Lokale diensteneconomie klus- en groendienst vanaf 1 april 
overgeheveld naar VZW Effect uit Kortrijk.    



Voor wat betreft de opdracht “vervoer van minder mobiele personen” dient ook geen 

impactanalyse te gebeuren vermits de opdracht hier dan wel toegewezen wordt aan 

sociale economie maar niet aan lokale diensteneconomie.  

Het vaststellen aan welke maatschappelijke dienstverlening er lokaal nood is, is een 

bevoegdheid op maat van het lokaal bestuur. Een bevoegdheid die ook expliciet erkend 

wordt door het decreet betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013, 

door aan het lokaal bestuur de opdracht toe te kennen om lokale diensten toe te wijzen, 

en voor die diensten een impactanalyse op te maken.  

1. Opdracht “klusjes, verhuis en vervoer van materialen”  

Het gaat om: 

 Klussen die deel uitmaken van het alledaags onderhoud van en rond de woning bij 

mensen die zelf hiertoe niet in staat zijn of door de markt niet uitgevoerd worden. 

 Verhuizen beperkt zich tot verhuizen met minstens één adres op het grondgebied 

van gemeente Harelbeke  

 Occasionele vervoersopdrachten zoals bijvoorbeeld: naar containerpark, ophalen 

van gekregen meubels, … (geen mensen, noch dieren, geen gevaarlijke stoffen of 

bederfbare waren). 

 

Samenwerking met Sociale Economie: 

Voor deze dienstverlening werd in het verleden beroep gedaan op VZW HISE, organisatie 

in de sociale economie’ met een erkenning als lokale diensteneconomie. Deze 

dienstverlening wordt door VZW Hise vanaf 1 april 2017 niet langer aangeboden door een 

reorganisatie die volgt uit de bepalingen het decreet lokale diensteneconomie van 22 

november 2013. 

Dit type opdrachten leent zich uitermate tot toewijzing als lokale dienst aan een lokale 

diensteneconomie-onderneming, die via deze dienstverlening mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt om door te stromen naar een niet collectief 

ondersteunde tewerkstelling (tewerkstelling in het NEC).  

Door de mate waarin de specifieke nood aan klussen en vervoer aansluit bij de 

mogelijkheden van LDE-ondernemingen, ligt het voor de hand dat samenwerking 

mogelijk gemaakt wordt. Bijgevolg is het nodig om deze dienstverlening als Dienst van 

Algemeen Economisch Belang te benoemen. Temeer deze vaststelling in zich een 

verplichting draagt tot toewijzen of afbakenen van wie de opdracht kan uitvoeren. Ze 

stellen alleen in staat de opdracht door een lokale diensteneconomie-onderneming te 

laten uit voeren.  

Dienst van Algemeen Economisch Belang?  

De dienstverlening is ontegensprekelijk economisch van aard. Er worden diensten 

geleverd aan mensen en dit tegen betaling van een vergoeding. Het algemeen belang 

wordt enerzijds verantwoord vanuit de aandacht die het lokaal bestuur geeft aan deze 

dienstverlening, zoals deze o.a. blijkt uit een historisch aanbod in die zin en anderzijds 

het feit dat de diensten geleverd worden bij mensen thuis en de finale begunstigden dus 

de burgers zijn (en geen ondernemingen). Het overheidsoptreden zorgt enerzijds voor 

beschikbaarheid – creatie van een aanbod waar de markt faalt – en remedieert 

anderzijds op het niveau van betaalbaarheid (sociaal tarief) en algemene 

toegankelijkheid van de dienstverlening. Door deze expliciet te richten op mensen die zelf 

niet in staat zijn omwille van medische, mentale, psychologische redenen of handicap, 

dan wel onvoldoende bemiddeld zijn om deze dienstverlening tegen tarieven van de 

markt in te kopen. Daarnaast gaat het om kleine klussen waar de reguliere markt weinig 

interesse voor betoond maand die anderzijds soms erg belangrijk zijn voor de gebruikers. 

Voor heel wat gebruikers zorgt deze dienstverlening er voor dat zij zich langer in hun 

thuissituatie kunnen handhaven en een opname kunnen vermijden. Om voldoende 



impact te behouden op de betaalbaarheid en de toegankelijkheid voor de gebruikers, is 

het ook aangewezen afspraken te maken over de getrapte kostprijs voor de gebruikers 

van de dienstverlening. Dat er een lokale nood is blijkt uit het ruime opdrachtenpakket 

dat de VZW HISE in het verleden kreeg.   

 

Door de gewijzigde reglementering op de lokale diensteneconomie en de analyse die 

hiertoe werd gemaakt in de schoot van VZW HISE het extern verzelfstandigd agentschap 

van de stad voor sociale economie werd besloten met ingang van 1 april 2017 de 

activiteiten en de erkenningen in het kader van lokale diensteneconomie van VZW HISE 

over te dragen naar VZW Effect. Het is van belang dat de bestaande dienstverlening in 

het kader van lokale diensteneconomie verder kan behouden blijven in Harelbeke. Het 

blijft van belang om de uitvoering van de onderhavige maatschappelijke opdracht verder 

te koppelen aan het creëren van tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt.   

De toewijzing van een Dienst van Algemeen Economisch Belang conform de bepalingen 

van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie moet schriftelijk zijn en minstens 

volgende elementen omvatten: precieze aard en duur van de opdracht; betrokken 

onderneming(en); betrokken grondgebied; aard van alle uitsluitende of bijzondere 

rechten aan de onderneming(en) verleend; parameters voor berekening, controle en 

herziening van de compensatie en een verwijzing naar het DAEB-besluit. 

2. Opdracht “vervoer van minder mobiele personen”  

Deze dienstverlening komt tegemoet aan de nood van diverse (groepen) mensen die er 

thans niet zelf in slagen zich zelfstandig te verplaatsen en hierdoor sociaal geïsoleerd 

geraken. De doelgroep voor deze dienstverlening kan omschreven worden als mensen 

die nood hebben aan aangepast vervoer omdat deze niet (binnen hun mogelijkheden) 

aangeboden wordt. Specifieker gaat het om mensen die niet in staat zijn deze taken zelf 

op te nemen of deze vervullen omdat er geen passend aanbod is of omwille van 

medische, sociale, psychologische redenen of beperkingen of door ouderdom. Deze 

dienstverlening richt zich in het bijzonder op mensen in kwetsbare situaties.  

De bedoeling van dit aanbod is om de toegankelijkheid van deze dienstverlening voor zij 

die er niet zelf in slagen deze te (laten) uitvoeren te voorzien. In tweede orde zorgen de 

afgesproken tarieven er voor dat de dienstverlening betaalbaar is, conform de 

draagkracht van zij dit ze benutten.  

 

De opdracht omvat op vandaag :  

 Het vervoer van minder mobiele personen in het kader van activiteiten van 

stadsbestuur en/of OCMW van Harelbeke die hier door eigen toedoen niet in 

kunnen voorzien.  

 Het vervoer van minder mobiele personen naar en van het 

dagverzorgingscentrum van het OCMW van Harelbeke die hier door eigen toedoen 

niet in kunnen voorzien en die hiervoor geattesteerd worden door het OCMW van 

Harelbeke.  

Dienst van algemeen economisch belang ?  

 

Het is aangewezen om de dienstverlening als Dienst van Algemeen Economisch belang te 

omschrijven om zo tegemoet te komen aan het Europees verbod op staatssteun aan 

ondernemingen. Het algemeen belang van deze dienstverlening ligt bovendien voor de 

hand. De in deze dienstverlening vervatte activiteiten worden wel door een of andere 

onderneming aangeboden op de markt, maar niet altijd op een toegankelijke of passende 

manier. Ten eerste gaat het om opdrachten bij mensen die niet in staat zijn deze zelf te 

(laten) vervullen en die door hun verminderde mobiliteit extra ondersteuning nodig 

hebben. In tweede orde gaat het in hoofdzaak om zeer beperkte opdrachten waar de 

markt geen interesse voor toont, of die de markt omwille van het financiële risico links 

laat liggen. De doelgroep van minder mobiele personen vergt ook een specifieke sociale 



aanpak die verder gaat dan enkel het vervoer van die personen en die beter kan geboden 

worden vanuit het zorgprofiel van de sociale economie.  

 

De toewijzing van een Dienst van Algemeen Economisch Belang conform de bepalingen 

van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie moet schriftelijk zijn en minstens 

volgende elementen omvatten: precieze aard en duur van de opdracht; betrokken 

onderneming(en); betrokken grondgebied; aard van alle uitsluitende of bijzondere 

rechten aan de onderneming(en) verleend; parameters voor berekening, controle en 

herziening van de compensatie en een verwijzing naar het DAEB-besluit. 

3. Opdracht “inspectie, controle en signalisatie van hydranten”  

De wetgeving verplicht gemeenten om over voldoende bluswatervoorraden te 

beschikken, deze bij te houden en deze te onderhouden. De signalisatie van de 

hydranten op het waterleidingnet dient jaarlijks gecontroleerd te worden. Het beproeven 

van de hydranten dient minstens om de twee jaar te gebeuren (ministerieel schrijven van 

14 oktober 1975).  

De controle van signalisatie en het beproeven van hydranten wordt in de Fluvia-zone op 

verschillende manieren aangepakt: door beroepsbrandweer, door technische dienst, in 

samenwerking met sociale economie, door vrijwilligers of ad hoc. Desalniettemin is het 

nodig dat alle informatie passend en eenvormig doorgegeven wordt aan de 

hulpverleningszone zodat die snel bluswater vinden, aan de gemeente en/of De 

Watergroep i.f.v. herstelwerken.  

 

Een eengemaakte aanpak is aangewezen voor: 

- inspectie van hydranten (digitaal in kaart brengen);  

- nazicht van de signalisatie; 

- beproeven van hydranten. 

 

Samenwerking met een lokale diensteneconomie-onderneming vereist dat de opdracht 

op gemeentelijk niveau omschreven wordt als Dienst van Algemeen Economisch Belang 

(DAEB). M.a.w. de betrokken gemeente moet verklaren dat deze economische activiteit 

(in Europees juridische betekenis) van algemeen belang is. Een verklaring die op zichzelf 

verder tot niets verplicht m.b.t. de uitvoering(-smodaliteiten). Bovendien vereist 

datzelfde decreet dat er impactanalyse moet worden gemaakt conform het model van het 

Departement Werk en Sociale Economie, dat voor advies moet worden voorgelegd aan 

de sociale partners. 

Er zijn meerdere lokale diensteneconomie ondernemingen geïnteresseerd om deze 

opdracht op te nemen, mits een passende compensatie. Bijgevolg is het aangewezen om 

de dienstverlening als Dienst van Algemeen Economisch belang te omschrijven en een 

impactanalyse op te maken die voor advies wordt voorgelegd aan de sociale partners. 

Het algemeen belang van deze dienstverlening ligt bovendien voor de hand. De 

procedure tot het vaststellen van een Dienst Algemeen economisch Belang beïnvloedt 

bovendien op generlei wijze fundamenteel de bepalingen van de Wetgeving op 

Overheidsopdrachten, volgens dewelke de opdracht naderhand aan een uitvoerder 

toegewezen moet worden. Merk op dat via het bestek wel voldaan zal moet worden aan 

de voorwaarden die gesteld worden aan de toewijzing van een Dienst van Algemeen 

Economisch Belang conform de bepalingen van Besluit 2012/21/EU van de Europese 

Commissie van 20 december 2011 m.n.: schriftelijk, bevattende: precieze aard en duur 

van de opdracht; betrokken onderneming(en); betrokken grondgebied; aard van alle 

uitsluitende of bijzondere rechten aan de onderneming(en) verleend; parameters voor 

berekening, controle en herziening van de compensatie en een verwijzing naar het DAEB-

besluit.  

Een samenwerking met sociale economie leidt zowel tot een minutieuze uitvoering door 

een ervaren partner, als biedt het kansen aan mensen om zich op termijn terug te 

integreren in de reguliere arbeidsmarkt; 



Over een Dienst van Algemeen Economisch Belang die uitgevoerd wordt door een lokale 

diensteneconomie-onderneming dient een advies gevraagd van de betrokken 

stakeholders, socio-economische stakeholders (artikel 5, tweede lid van het decreet van 

22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie) 

Het concrete bestek voor de toewijzing van de opdracht, dat later aan de Gemeenteraad 

zal worden voorgelegd, wordt momenteel intergemeentelijk vorm gegeven. 

Dienst van algemeen economisch belang?  

Dat meerdere gemeenten, elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor een 

basisvoorwaarde voor het efficiënt en effectief handelen in nood, binnen een 

eengemaakte hulpverleningszone, noopt tot een afgestemde aanpak die er toe leidt dat 

informatie consequent en coherent verzameld wordt, en gestroomlijnd doorgegeven 

wordt aan de hulpverleningszone. Op die manier beschikt de hulpverleningszone – die 

binnen het bestaande kader (personeel en werkingsmiddelen) zelf niet kan instaan voor 

de opvolging – steeds over bruikbare en foutloze digitale informatie.  

Bovendien stelt correcte en gestructureerde informatie de gemeenten en De Watergroep 

– die in staat voor het oplossen van structurele problemen – beter in staat om het 

hydrantennetwerk effectief en efficiënt paraat te houden. 

Samenwerking met de sociale economie biedt hierbij heel wat voordelen: 

- Betere garanties t.a.v. brandveiligheid in de volledige zone:  

o tweejaarlijkse inspectie (met beproeving) van alle hydranten in de zone  

o betere lokalisatie: duidelijke markering en digitale registratie (met GIS 

locatie), voor het gemakkelijk lokaliseren van de hydranten in de regio.  

- Inschakelingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, i.f.v. 

doorstroom naar de reguliere economie. 

Enkele gemeenten werkten in het verleden reeds, naar tevredenheid, samen met een 

sociale economie-onderneming om deze opdracht uit te voeren. vzw DieNaMo stond toen 

in naam en voor rekening van de gemeente in voor: 

 

 het analoog in kaart brengen van de hydranten; 

 controle van en herstel van de signalisatie van de hydranten; 

 controle van de werking van de hydranten; 

 kleine herstelwerken; 

 communicatie naar de brandweer, de gemeenten en De Watergroep. 

De specifieke app die door hen werd ontwikkeld wordt ter beschikking gesteld aan de 

sociale economie onderneming die de opdracht opneemt.  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :  

- het besluit 2012/21/EU van de Europese commissie van 20 december 2011 

betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2 van het verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor 

de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 

algemeen economisch belang belaste ondernemingen; 

- het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;het 

besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 

2013 betreffende de lokale diensteneconomie   

- De Ministeriële omzendbrieven van 14 oktober 1975 (B.S. van 31.01.1976), 6 

maart 1978 (B.S. 28.04.1978) en 9 maart 1982; 

Om deze redenen;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  

Na beraadslaging in openbare zitting;  



 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad stelt de opdracht “Klusjes, verhuis en vervoer van materialen”, op 

het grondgebied van Harelbeke vast als dienst van algemeen economisch belang zoals 

hieronder omschreven :  

 

Het ontwikkelen van een aanbod aan: 

o Klussen die deel uitmaken van het alledaags onderhoud van en rond de 

woning bij mensen die zelf niet in staat zijn om deze te (laten) uitvoeren 

omwille van – door het opdrachtgevend bestuur geattesteerde – medische, 

mentale, psychologische reden of handicap en/of omwille van financiële 

redenen voor deze klussen niet op de markt terecht kunnen (gerechtigd op 

sociaal tarief), of door de markt niet uitgevoerd worden. 

o Verhuis- en vervoersdienst die in staat voor verhuisopdrachten en vervoer 

van materialen voor mensen die niet in staat zijn deze zelf uit te (laten) 

voeren omwille van medische, mentale, psychologische reden of handicap 

– zoals geattesteerd door het opdrachtgevend bestuur – en/of omwille van 

financiële redenen hiervoor niet op de markt terecht kunnen (c.q. 

gerechtigd op sociaal tarief). Waarbij: 

 Verhuizen zijn beperkt tot verhuizen met minstens één adres op het 

grondgebied van gemeente Harelbeke (adres waar men vertrekt of 

adres waar men aankomt) en worden uitgevoerd conform het 

verhuisreglement.  

 De vervoersopdrachten beperkt zijn tot materiaal (geen mensen, 

noch dieren, geen gevaarlijke stoffen of bederfbare waren). 

 Dat wordt aangeboden tegen een tarief van € 19 per uur (aan mensen die zelf 

niet in staat zijn) of € 15 per uur (sociaal tarief). 

 

Motivatie dienst van algemeen economisch belang  

 

De dienstverlening is ontegensprekelijk economisch van aard. Er worden diensten 

geleverd aan mensen en dit tegen betaling van een vergoeding. Het algemeen belang 

wordt enerzijds verantwoord vanuit de aandacht die het lokaal bestuur geeft aan deze 

dienstverlening, zoals deze o.a. blijkt uit een historisch aanbod in die zin en anderzijds 

het feit dat de diensten geleverd worden bij mensen thuis en de finale begunstigden dus 

de burgers zijn (en geen ondernemingen). Het overheidsoptreden zorgt enerzijds voor 

beschikbaarheid – creatie van een aanbod waar de markt faalt – en remedieert 

anderzijds op het niveau van betaalbaarheid (sociaal tarief) en algemene 

toegankelijkheid van de dienstverlening (voor geattesteerde afnemers). Door deze 

expliciet te richten op mensen die zelf niet in staat zijn omwille van medische, mentale, 

psychologische redenen of handicap, dan wel onvoldoende bemiddeld zijn om deze 

dienstverlening tegen tarieven van de markt in te kopen. Daarnaast gaat het om kleine 

klussen waar de reguliere markt weinig interesse voor betoond maand die anderzijds 

soms erg belangrijk zijn voor de gebruikers. Voor heel wat gebruikers zorgt deze 

dienstverlening er voor dat zij zich langer in hun thuissituatie kunnen handhaven en een 

opname kunnen vermijden. Om voldoende impact te behouden op de betaalbaarheid en 

de toegankelijkheid voor de gebruikers, is het ook aangewezen afspraken te maken over 

de getrapte kostprijs voor de gebruikers van de dienstverlening. Dat er een lokale nood 

is blijkt uit het ruime opdrachtenpakket dat de VZW HISE in het verleden kreeg.   

 

  



Artikel 2: 

 

In het kader van deze openbare dienstverplichting, te voorzien: 

 dat de opdracht (ten gepaste tijde) schriftelijk toegewezen wordt en minstens 

volgende elementen omvat:  

 

o precieze aard van de opdracht, o.a. door naar deze beslissing te verwijzen;  

o precieze duur van de opdracht;  

o betrokken onderneming(en);  

o betrokken grondgebied;  

o dat geen uitsluitende rechten worden toegekend aan de betrokken 

organisatie(s), doch hen wel het bijzonder recht toe te kennen om bovenop 

het verplicht aantal te presteren uren, tegen vastgesteld tarief, een 

bijkomend pakket uren te laten presteren tegen een door hen vrij te 

bepalen tarief. Dit aanvullend pakket kan nooit groter zijn dan 50% van de 

verplicht te leveren prestaties; 

o parameters voor berekening, controle en herziening van de compensatie 

e.g. 

 berekening: 

“de compensatie wordt beperkt tot de netto-kosten verhoogd met 

een redelijke winst (zoals voorzien door Europese regels en 

rechtspraak), en wordt als volgt berekend:  

 (kostprijs voor één uur arbeid - verminderd met bijdrage 

door de eindcliënt) x aantal verplicht te presteren uren.;“ 

 controle: 

“Driejaarlijks wordt nagegaan of er conform de Europese 

staatssteunregels geen sprake is van overcompensatie, rekening 

houdend. <uitvoerende organisatie> dient hiertoe de nodige 

stukken voor te leggen.” 

 Herziening: 

“Als bij de driejaarlijkse controle een afwijking vastgesteld wordt, 

zal deze aanleiding geven tot een herberekening van de 

compensatie voor de resterende periode van de opdracht. Een 

eventuele overcompensatie zal ten aanzien van het bestuur 

gecompenseerd moeten worden door hetzij een (tijdelijke) 

uitbreiding van de opdracht, hetzij een automatische verrekening 

op de eerstvolgende betaling. Als daarentegen blijkt dat de 

compensatie niet langer volstaat, wordt deze bijgestuurd conform 

de parameters voor berekening van de compensatie om in voege te 

gaan de eerste dag van het semester volgend op de controle en dit 

al dan niet gezamenlijk met een beperking van de omvang de 

opdracht.” 

 De manier van compenseren dient later vastgelegd in samenspraak 

met de uitvoerende organisatie.  

o en een verwijzing naar het DAEB-besluit. 

 

Artikel 3: 

 

Vermits het hier gaat om een bestaande dienstverlening in de lokale diensteneconomie 

die eerder al door VZW Hise werd opgenomen en die nu met ingang van 1 april 2017 

verder wordt opgenomen door VZW Effect is er geen impactanalyse vereist.  

 

  



Artikel 4. 

De gemeenteraad stelt de opdracht “vervoer van minder mobiele mensen’, op het 

grondgebied van Harelbeke vast als dienst van algemeen economisch belang zoals 

hieronder omschreven: 

 Het vervoer van mindermobiele personen in het kader van activiteiten van 

stadsbestuur en/of OCMW van Harelbeke die dit door hun eigen toedoen niet 

kunnen organiseren   

 Vervoer van mindermobiele personen naar en van het dagverzorgingscentrum van 

het OCMW van Harelbeke die dit door eigen toedoen niet kunnen organiseren en 

die hiervoor geattesteerd zijn door OCMW Harelbeke.  

 

Artikel 5: 

 

In het kader van deze openbare dienstverplichting – bij toewijzing – te voorzien: 

 geen uitsluitende of bijzondere rechten toe te kennen aan de betrokken 

organisaties; 

 Om conform de bepalingen van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie 

van 20 december 2011: 

o een compensatievergoeding toe te kennen geraamd op de totale 

arbeidskost = brutouurloonkost + 7 % per gepresteerd uur  

o eventuele overcompensaties terug te vorderen door middel van een 

automatische verrekening op de eerstvolgende afrekening. 

o Expliciet te verwijzen naar het DAEB besluit  

Motivatie dienst voor algemeen economisch belang  

Het is aangewezen om de dienstverlening als Dienst van Algemeen Economisch belang te 

omschrijven om zo tegemoet te komen aan het Europees verbod op staatssteun aan 

ondernemingen. Het algemeen belang van deze dienstverlening ligt bovendien voor de 

hand. De in deze dienstverlening vervatte activiteiten worden wel door een of andere 

onderneming aangeboden op de markt, maar niet altijd op een toegankelijke of passende 

manier. Ten eerste gaat het om opdrachten bij mensen die niet in staat zijn deze zelf te 

(laten) vervullen en die door hun verminderde mobiliteit extra ondersteuning nodig 

hebben. In tweede orde gaat het in hoofdzaak om zeer beperkte opdrachten waar de 

markt geen interesse voor toont, of die de markt omwille van het financiële risico links 

laat liggen. De doelgroep van minder mobiele personen vergt ook een specifieke sociale 

aanpak die verder gaat dan enkel het vervoer van die personen en die beter kan geboden 

worden vanuit het zorgprofiel van de sociale economie.  

 

Artikel 6: 

 

De gemeenteraad stelt  de opdracht ‘Inspectie: controle van signalisatie en werking 

van hydranten’ op het grondgebied van Harelbeke vast als dienst van algemeen 

economisch belang zoals hieronder omschreven :  

 

1. Lokaliseren en/of bevestigen locatie van alle hydranten op het grondgebied op een 

digitaal kaart aangeleverd door de gemeente, op een zodanige manier dat deze en 

aanvullende informatie (beschikbaarheid, nodige/uitgevoerde herstellingen) 

(semi)automatisch overgedragen kunnen worden aan de hulpverleningszone, de 

gemeente en de watermaatschappij.  

2. Het controleren van de signalisatie van de hydranten – aanwezigheid, juistheid 

van informatie, leesbaarheid – inclusief het afwassen van vuile signalisatiebordjes 

en melden of herstellen van disfuncties (corrigeren signalisatie, vervangen 

onleesbare signalisatie, vervangen niet herstelbaar, plaatsen van ontbrekende 

signalisatie,…).  



3. Het zoeken en vrij maken van hydranten op het grondgebied van de gemeente, 

voor zover mogelijk zonder breekwerk of blootstelling aan strafrechtelijke 

vervolging of claims tot schadeloosstelling (cfr. art. 439 e.v. Strafwetboek). 

4. Het geregeld (halfjaarlijks) rapporteren van alle bevindingen aan zowel de 

gemeenten, de hulpverleningszone als De Watergroep. 

Artikel 7: 

 

In het kader van deze openbare dienstverplichting – bij toewijzing – te voorzien: 

 geen uitsluitende of bijzondere rechten toe te kennen aan de betrokken 

organisaties; 

 Om conform de bepalingen van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie 

van 20 december 2011: 

o een compensatievergoeding toe te kennen geraamd op € 18,00 (BTW 

incl.) per hydrant op het grondgebied per 2-jaarlijkse controle-cyclus voor 

de elementen 1 t.e.m. 4;  

o een tweejaarlijkse controle ter vermijding van overcompensatie uit te 

voeren; 

o eventuele overcompensaties terug te vorderen door middel van een 

automatische verrekening op de eerstvolgende afrekening. 

Motivatie dienst voor algemeen economisch belang.  

Dat meerdere gemeenten, elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor een 

basisvoorwaarde voor het efficiënt en effectief handelen in nood, binnen een 

eengemaakte hulpverleningszone, noopt tot een afgestemde aanpak die er toe leidt dat 

informatie consequent en coherent verzameld wordt, en gestroomlijnd doorgegeven 

wordt aan de hulpverleningszone. Op die manier beschikt de hulpverleningszone – die 

binnen het bestaande kader (personeel en werkingsmiddelen) zelf niet kan instaan voor 

de opvolging – steeds over bruikbare en foutloze digitale informatie.  

Bovendien stelt correcte en gestructureerde informatie de gemeenten en De Watergroep 

– die in staat voor het oplossen van structurele problemen – beter in staat om het 

hydrantennetwerk effectief en efficiënt paraat te houden. 

Samenwerking met de sociale economie biedt hierbij heel wat voordelen: 

- Betere garanties t.a.v. brandveiligheid in de volledige zone:  

o tweejaarlijkse inspectie (met beproeving) van alle hydranten in de zone  

o betere lokalisatie: duidelijke markering en digitale registratie (met GIS 

locatie), voor het gemakkelijk lokaliseren van de hydranten in de regio.  

- Inschakelingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, i.f.v. 

doorstroom naar de reguliere economie. 

Enkele gemeenten werkten in het verleden reeds, naar tevredenheid, samen met een 

sociale economie-onderneming om deze opdracht uit te voeren. vzw DieNaMo stond toen 

in naam en voor rekening van de gemeente in voor: 

 

 het analoog in kaart brengen van de hydranten; 

 controle van en herstel van de signalisatie van de hydranten; 

 controle van de werking van de hydranten; 

 kleine herstelwerken; 

 communicatie naar de brandweer, de gemeenten en De Watergroep. 

De specifieke app die door hen werd ontwikkeld wordt ter beschikking gesteld aan de 

sociale economie onderneming die de opdracht opneemt.  

 



Artikel 8: 

 

De voor de Opdracht “Inspectie, controle van signalisatie en werking van hydranten”  

openbare dienstverplichting voorziene impactanalyse opgemaakt conform de bepalingen 

van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 wordt als bijlage aan 

deze beslissing goedgekeurd. 

 

De bijlage zal voor advies worden voorgelegd aan de sociale partners, zodat deze 

stukken (impactanalyse en advies) desgevallend beschikbaar gesteld kunnen worden bij 

toewijzing aan een lokale diensteneconomie onderneming. 

9. Vervanging de heer Filip Kets als lid van de raad van bestuur 

bedrijvencentrum. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad is aandeelhouder in de NV Bedrijvencentrum Harelbeke samen met een aantal 

externe partners. Volgens afspraak kan het stadsbestuur twee vertegenwoordigers 

voordragen voor de raad van bestuur van de NV bedrijvencentrum.  

 

De gemeenteraad droeg in zijn besluit van 20.01.2014 de heren Filip Kets en Tijs Naert 

voor als vertegenwoordigers in de raad van bestuur.  

 

Dhr. Filip Kets nam ontslag uit de raad van bestuur en dient nu vervangen.   

 

In de statuten van 28.01.2014 werd bepaald dat tussentijdelijk de aangestelde 

vertegenwoordigers bij gemeenteraadsbesluit kunnen worden vervangen. Hetzelfde geldt 

wat de voordracht van de bestuurders betreft.   

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de 

artikelen 43 par. 2, 5° en art. 35 par. 2, 2° 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- De beslissing van de gemeenteraad d.d. 20.01.2014 “NV Bedrijvencentrum 

Harelbeke”. Goedkeuren statuten, beslissing tot participatie, aanstelling 

vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering en voordracht bestuurders.   

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Gaat over tot de voordracht bij geheime stemming van een lid in de raad van bestuur 

van NV Bedrijvencentrum Harelbeke ter vervanging van dhr. Filip Kets, en dit voor de 

maximumduur van de huidige legislatuur. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

Raadslid Stijn Derammelaere bekomt 15 ja stemmen. 

 

Er is 1 nee stem en raadslid Francis Pattyn bekomt 13 ja stemmen. 



 

BESLUIT: 

 

Art. 1.  

 

Aangezien Raadslid Stijn Derammelaere de meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen heeft behaald, is hij voorgedragen tot vertegenwoordiger voor de stad 

Harelbeke in de raad van bestuur van de NV Bedrijvencentrum Harelbeke. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10. CVBA Mijn Huis. Voordracht van een eerste vertegenwoordiger in de raad 

van bestuur. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De heer Filip Kets bood zijn ontslag aan als gemeenteraadslid.  Hij drukte nu ook de 

wens uit om in de raad van bestuur van de CVBA Mijn Huis te worden vervangen. 

 

De heer Kets vertegenwoordigt de stad in de raad van bestuur van de CVBA Mijn Huis als 

eerste vertegenwoordiger. 

 

Het komt de gemeenteraad toe een nieuwe eerste vertegenwoordiger in de raad van 

bestuur voor te dragen. 

 

Het college stelt gemeenteraadslid Ludo Depuydt voor als nieuwe eerste 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur van CVBA Mijn Huis. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, reglementaire en decretale bepalingen; 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 par. 2, 5°; 

 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van 

een nieuwe eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur van CVBA Mijn Huis. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel ; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
De heer Ludo Depuydt bekomt 16 ja-stemmen.  Er zijn 0 neen-stemmen en 0 
onthoudingen. Raadslid Eric Kerckhof bekomt 13 ja stemmen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De heer Ludo Depuydt wordt in vervanging van de heer Filip Kets voorgedragen als 

eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur van CVBA Mijn Huis. 

 

  



Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokkenen. 

 

11. Psilon.  Vervanging eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Psilon. 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.   

 

Ingevolge de neerlegging van het mandaat van mevrouw Eveline Lahousse dient een 

nieuwe eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Psilon te worden 

aangeduid.  

 

Het komt de gemeenteraad toe hierover te beslissen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van 
een nieuwe eerste vertegenwoordiger op de algemene vergadering bij PSILON. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Ludo Depuydt bekomt 23 ja-stemmen.  Er zijn 5 neen-stemmen, 1 onthouding. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44. 

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013 

 

Na beraadslaging; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 
Ludo Depuydt, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft 
bekomen, wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
van Psilon. 

 

  



Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokken gemeenteraadsleden. 

12. Leiedal.  Vervanging als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.   

 

Ingevolge de neerlegging van het mandaat van mevrouw Eveline Lahousse dient 

overgegaan te worden tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van Leiedal. 

 

Het komt de gemeenteraad toe hierover te beslissen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat de heer Ludo Depuydt 

voorstelt; 
 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van 

een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Leiedal;  

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 
Ludo Depuydt bekomt 23 ja-stemmen  Er zijn 5 neen-stemmen, 1 onthouding. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- art. 44 van het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 18.02.2013 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

De heer Ludo Depuydt, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen heeft bekomen, is aangeduid als een plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van Leiedal.  
 

  



Artikel 2:  
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokken gemeenteraadsleden. 

 

13. Logo Leieland.  Vervanging vertegenwoordiging in de raad van bestuur en 

de algemene vergadering. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.  

 

Voor de algemene vergadering van Logo Leieland werd via bovenvermelde gemeenteraad 

Mieke Vandoorne aangeduid als vertegenwoordiger. 

 

Raadslid Eveline Lahousse werd voorgedragen als vertegenwoordiger en Mevrouw Mieke 

Vandoorne als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Logo 

Leieland.  Na 3 jaar diende de Raad van Bestuur hersamengesteld te worden. Via de 

gemeenteraad van 21.03.2016 werd Mieke Vandoorne voorgedragen als eerste 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Deze voordracht werd bekrachtigd in de 

algemene vergadering van 21.04.2016 van Logo Leieland. 

 

Mevrouw Mieke Vandoorne, op heden deskundige Welzijn, startte in november als 

deskundige op de personeelsdienst.  Het lijkt aangewezen om de vertegenwoordiging 

namens de stad Harelbeke in zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering in 

Logo Leieland bijgevolg aan te passen.  Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om 

ook een plaatsvervanger in de algemene vergadering aan te wijzen. 

 

Het komt de gemeenteraad toe hierover te beslissen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5° en art. 35 par. 2, 2°; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 
 

Gaat in openbare zitting over tot een eerste geheime stemming betreffende de 

voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Logo Leieland; 

 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Marieke Hennin bekomt 26 ja-stemmen.  Er is 1 neen-stem en 2 onthoudingen. 
 

Gaat in openbare zitting over tot een tweede geheime stemming betreffende de 

aanduiding van een effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Logo 

Leieland; 

 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 

  



De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Marieke Hennin bekomt 26 ja-stemmen.  Er is 1 neen-stem en 2 onthoudingen. 
 

Gaat in openbare zitting over tot een derde geheime stemming betreffende de 

aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Logo Leieland; 

 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Karolien Deschildre bekomt 22 ja-stemmen.  Er zijn 3 neen-stemmen en 4 onthoudingen. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

Marieke Hennin, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

heeft bekomen, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van 

Logo Leieland; 

 
Artikel 2: 

 

Marieke Hennin, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

heeft bekomen, wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van Logo Leieland 

 
Artikel 3: 

 

Karolien Deschildre, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

heeft bekomen, wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van Logo Leieland 

 
Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan 

betrokkenen. 

 

14. INFRAX.  Voordracht van een nieuwe bestuurder.   

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen. 

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in de raad van bestuur van INFRAX. 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan en een nieuwe bestuurder voor te dragen.  De 

voorgedragen bestuurder moet gemeenteraadslid zijn. 



 

Art. 14 van de statuten van INFRAX bepaalt het volgende:  

 

“De bestuurders worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd wanneer ze niet 

meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hun kandidatuur voordroeg en door 

die deelnemer een andere kandidaat voorgedragen wordt. 

… 

Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, zal onmiddellijk een nieuwe bestuurder 

voorgedragen worden door dezelfde categorie deelnemers, namelijk gemeenten of 

provincie of autonoom gemeentebedrijf of dienstverlenende of opdrachthoudende 

vereniging die de bestuurder wiens mandaat vacant werd, voorgedragen hadden.  

De Raad van Bestuur zal de nieuwe bestuurder aanstellen tot aan de eerstkomende 

Jaarvergadering die dan tot de definitieve benoeming zal overgaan. Dat geldt ook voor de 

afgevaardigden met raadgevende stem.  

De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 

 

Het college stelt schepen Annick Vandebuerie voor als nieuwe kandidaat-bestuurder in 

INFRAX. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

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

- het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44. 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de uitdrukkelijke verklaring dat schepen 

Maelfait niet meer het vertrouwen van de gemeenteraad geniet als bestuurder van 

INFRAX en de voordracht van een andere kandidaat-bestuurder bij INFRAX nl. schepen 

Annick Vandebuerie. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Schepen Annick Vandebuerie bekomt 15 ja-stemmen.  Er zijn 0 neen-stemmen en  0 
onthoudingen. Raadslid Kathleen Duchi bekomt 14 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1: 

 

Verklaart dat schepen Maelfait niet meer het vertrouwen van de gemeenteraad geniet als 

bestuurder van INFRAX. 

 

Schepen Annick Vandebuerie die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen heeft bekomen, wordt voorgedragen als nieuwe kandidaat-bestuurder bij 

INFRAX. 
 

  



Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokkenen. 

15. De Lijn. Vervanging vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen.   

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in De Lijn in de algemene vergadering. 

 

De gemeenteraad kan daar het verleende mandaat terugnemen en een andere 

vertegenwoordiger aanstellen.   

 

De vertegenwoordiger mag maar hoeft geen gemeenteraadslid te zijn. 

 

Het college stelt schepen Patrick Claerhout voor als nieuwe vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van De Lijn. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, reglementaire en decretale bepalingen; 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 par. 2, 5°. 

 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van 

een nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel ; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Schepen Patrick Claerhout bekomt 23 ja-stemmen.  Er zijn 3 neen-stemmen en 3 
onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Schepen Patrick Claerhout wordt in vervanging van schepen Jacques Maelfait aangeduid 

als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn. 

 

  



Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokkenen. 

16. Bekkenbestuur. Vervanging vertegenwoordiger in de algemene 

bekkenvergadering en verzoek tot vervanging vertegenwoordiger in het 

bekkenbureau.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen.   

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in het Bekkenbestuur als volgt.  

 

1. Vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering 

 

De gemeenteraad kan het verleende mandaat terugnemen en een ander 

vertegenwoordiger aanstellen.   

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

2. Vertegenwoordiger in het bekkenbureau (gekozen door de algemene vergadering 

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

De gemeenteraad kan hier een andere vertegenwoordiger voorstellen en het 

bekkenbestuur verzoeken verder het nodige te doen.  Het is aan de 

vertegenwoordigers van de gemeenten te beslissen.  Zie art. 27 par. 2, 7° van het 

decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid: “In het bekkenbureau 

zetelen: 7° één gemeentelijke afgevaardigde per begonnen schijf van 25 gemeenten 

waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, aan te 

duiden door de gemeentelijke mandatarissen uit de algemene bekkenvergadering;” 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan en een nieuwe afgevaardigde in de 

bekkenvergadering voor te dragen en het bekkenbestuur voor te stellen. 

 

Om deze redenen; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

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

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van 

een nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Bekkenbestuur  

 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 



De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
Schepen Patrick Claerhout bekomt 23 ja-stemmen.  Er zijn 2 neen-stemmen en 4 
onthoudingen. 

 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van 

een nieuwe vertegenwoordiger in het bekkenbureau. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 

Schepen Patrick Claerhout bekomt 22 ja-stemmen.  Er zijn 4 neen-stemmen en 3 

onthoudingen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Schepen Patrick Claerhout wordt in vervanging van schepen Jacques Maelfait: 

 

- aangewezen als nieuwe vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering; 

- voorgesteld als vertegenwoordiger in het bekkenbureau.  

 

Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokkenen. 

 

17. FARYS/TMVW. Vervanging vertegenwoordiger in het directiecomité 

aanvullende diensten en Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Sevicevoorziening (TMVS).  Vervanging eerste 

vertegenwoordiger in het overlegorgaan. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen.   

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in FARYS/TMVW als volgt.  

 

1. Enig vertegenwoordiger in het directiecomité aanvullende diensten van FARYS: 

 

Uit art. 44 van de statuten blijkt dat ieder vennoot minstens één vertegenwoordiger 

heeft die wordt aangesteld door de algemene vergadering.  De statuten voorzien in 

vervanging ingeval van vacature in welk geval een nieuw lid kan worden 

voorgedragen. Het directiecomité spreekt dan een voorlopige aanvaarding uit  in 

afwachting van de algemene vergadering. De gemeenteraad is van oordeel dat de 

statuten niet uitsluiten dat de gemeenteraad het mandaat terugneemt wanneer een 

schepen de meerderheid verlaat en zich als onafhankelijke opstelt. 

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 



 

2. In het overlegorgaan Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 

Servicevoorziening (TMVS) als eerste vertegenwoordiger.   

 

Tweede vertegenwoordiger is schepen Patrick Claerhout. 

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

De gemeenteraad kan de in FARYS/TMVW verleende mandaten terugnemen door een 

andere vertegenwoordiger voor te stellen (voor het directiecomité aanvullende diensten) 

of aan te stellen als eerste vertegenwoordiger (voor het overlegorgaan TMVS). 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de heer Eddy Glorieux, 

gemeenteraadslid, telkens als de vervanger van de heer Maelfait voor. 

 

Om deze redenen; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de 

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

- Het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Gaat in openbare zitting over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van 

een nieuwe vertegenwoordiger in het directiecomité aanvullende diensten van FARYS en 

de aanduiding van een eerste vertegenwoordiger in het overlegorgaan TMVS; 

 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  

 
De heer Eddy Glorieux bekomt 23 ja-stemmen.  Er zijn 2 neen-stemmen en 2 
onthoudingen.  Schepen Jacques Maelfait bekomt 2 ja stemmen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De heer Eddy Glorieux wordt in vervanging van schepen Jacques Maelfait: 

 

- voorgedragen als vertegenwoordiger in het directiecomité aanvullende diensten 

van FARYS; 

- aangeduid als eerste vertegenwoordiger in het overlegorgaan 

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening 

(TMVS). 

 

Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en aan de 

betrokkenen. 

  



18. Verkozenverklaring of verkiezing van een effectief politieraadslid en zijn 

opvolgers. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel in feite als juridisch: 

 

Op 02.01.2013 werd mevr. Eveline Lahousse tot politieraadslid verkozen. Met haar 

werden als opvolgers verkozen respectievelijk de heer Filip Kets en de heer Dominique 

Windels. 

 

Op 01.02.2013 werd mevr. Eveline Lahousse als politieraadslid geïnstalleerd nadat de 

deputatie de verkiezingen van de politieraadsleden toekomend aan de stad Harelbeke 

had goedgekeurd. 

 

De gemeenteraad heeft op 20.02.2017 kennis genomen van het aangeboden ontslag als 

lid van de gemeenteraad van mevr. Eveline Lahousse.  Op 20.02.2017 werd de heer 

Ludo Depuydt als haar opvolgend gemeenteraadslid geïnstalleerd. 

 

De door de gemeenteraad van 02.01.2013 als opvolgend politieraadslid voor mevr. 

Eveline Lahousse aangewezen personen, de heer Filip Kets en de heer Dominique 

Windels, maken geen deel meer uit van de gemeenteraad van de stad Harelbeke. 

 

Bijgevolg moet toepassing gemaakt worden van artikel 19 van de wet op de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus van 07.12.1998. 

Uit dit wetsartikel blijkt dat wanneer een politieraadslid ophoudt deel uit te maken van de 

politieraad en er geen opvolgers meer zijn, alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden 

die de oorspronkelijke voordracht van het te vervangen lid hebben ondertekend 

gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen 

voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-

opvolgers in orde van hun voordracht. 

 

De gemeenteraad stelt vast dat gelet op het voorgaande, een politieraadslid heeft 

opgehouden deel uit te maken van de politieraad en dat dit lid geen opvolgers heeft. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van een voordracht, ondertekend door de 

gemeenteraadsleden  

Inge Bossuyt, Marleen Rogiers, David Vandekerckhove, Tijs Naert, Stijn Derammelaere, 

Willy Vandemeulebroucke en Alain Top, waarop gemeenteraadslid Ludo Depuydt als 

effectief politieraadslid wordt voorgedragen. Als opvolgers worden Inge Bossuyt en Stijn 

Derammelaere voorgedragen. 

 

De gemeenteraad stelt verder vast dat de nieuwe voordracht ondertekend wordt door de 

raadsleden Inge Bossuyt, Marleen Rogiers, David Vandekerckhove, Tijs Naert, Stijn 

Derammelaere, Willy Vandemeulebroucke en Alain Top, zijnde raadsleden die de 

oorspronkelijke voordracht hebben ondertekend en nog in functie zijn. 

 

De gemeenteraad stelt bijgevolg vast dat de voorwaarden voldaan zijn zoals vereist door 

artikel 19 van de WGP en dat de gemeenteraad gehouden is, in het kader van een 

gebonden bevoegdheid, de voorgedragen effectief als verkozen te verklaren, de 

kandidaat-opvolger, als opvolger. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- de wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus van 

07.12.1998 (WGP) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 

19. 



 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en vergaderd in openbare 

zitting; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt er akte van dat aan het lidmaatschap van de politieraad in hoofde van mevr. 

Eveline Lahousse een einde is gekomen. 

 

Neemt er akte van dat voormeld politieraadslid geen opvolgers meer heeft. 

 

Gaat over tot de stemming in verband met de verkozenverklaring van het voorgestelde 

effectief politieraadslid en zijn opvolgers. 

 

Met unanimiteit. 

 

BESLUIT: 

 

Verklaart de voorliggende voordracht ontvankelijk en geldig.  

 

Verklaart in het kader van een gebonden bevoegdheid: 

 

- de heer Ludo Depuydt verkozen als politieraadslid dat de plaats zal innemen van 

mevr. Eveline Lahousse. 

- Mevrouw Inge Bossuyt en de heer Stijn Derammelaere verkozen als 

respectievelijk eerste en tweede opvolger van de heer Ludo Depuydt. 

 

*** 

 

De gemeenteraad neemt daarop kennis van het verslag van de burgemeester inzake het 

onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Ludo Depuydt. 

 

Uit dit verslag van de burgemeester van 20.03.2017 blijkt dat Ludo Depuydt: 

 

- geen bloed of aanverwant is t.e.m. de tweede graad van enig ander effectief 

politieraadslid of voorgedragen kandidaat-effectief; 

- niet gehuwd is met enig ander effectief politieraadslid of voorgedragen kandidaat-

effectief. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging en met unanimiteit; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT  

 

Laat de heer Ludo Depuydt toe tot de eedaflegging die zal plaats hebben op de 

eerstvolgende nuttige politieraad. 

 

  



19. Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2016. Goedkeuren 

jaarverslag, rekening en evaluatie. Jaarprogramma 2017.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Sedert 16.04.2007 maakt de stad Harelbeke deel uit van de interlokale vereniging 

Burensportdienst samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.   

 

De duur werd voor zes jaar verlengd bij overeenkomst van 18.03.2013. 

 

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 

Burensportdienst van 18.03.2013 dient de rekening samen met het jaarverslag aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van 

de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in de raadscommissie financiën, 

intercommunales (zitting van 16.03.2017) en de gemeenteraad.  

 

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking 

van het jaarverslag. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

artikel 9.  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De rekening 2016 en het bijhorend jaarverslag van de interlokale vereniging 
Burensportdienst wordt goedgekeurd.   
 
De werking van de interlokale vereniging Burensportdienst wordt positief geëvalueerd. 
 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging 

Burensportdienst. 

20. Vragenkwartiertje. 

STEMMINGEN 

 

Punt 4: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 



Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Mireille 

Vanlerberghe.  

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 20.02.2017 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.20. uur 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


