DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

1

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname
rekening 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘OCMW
(Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2016. Kennisname’ op de
dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
2

Jaarrapport 2016. Deel 1 Jaarrekening 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Jaarrapport 2016. Deel 1 Jaarrekening 2016. ’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van juni 2017.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Strategische planning

3

Jaarrapport 2016. Deel 2 Interne controlerapport.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Jaarrapport 2016. Deel 2 Interne controlerapport’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van juni 2017.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie

4

Jaarrapport 2016. Deel 3 Jaarverslag Stad Harelbeke 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
'Jaarverslag Stad Harelbeke 2016' op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
juni 2017.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

5

Budgetwijziging 2017/1. Vaststelling.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Budgetwijziging 2017/1. Vaststelling’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad
van juni 2017.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

6

Vaststellen straatnaam voor de nieuwe straat binnen de verkaveling
Groeninghe Ververij op naam van N.V. AP&D – NV UNICAS, gelegen tussen
de Stedestraat en de Rietvoornstraat. Principiële vaststelling.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Vaststellen straatnaam voor de nieuwe straat binnen de verkaveling Groeninghe Ververij
op naam van N.V. AP&D – NV UNICAS, gelegen tussen de Stedestraat en de
Rietvoornstraat. Principiële vaststelling’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad
van juni 2017.
7

Vaststellen straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen de
verkaveling Stedestraat op naam van N.V. BOUW Paul HUYZENTRUYT &
N.V. DUMOBIL & N.V. GELDOF INVEST gelegen tussen de Stedestraat en de
Molenstraat. Principiële vaststelling.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Vaststellen straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen de verkaveling
Stedestraat op naam van N.V. BOUW Paul HUYZENTRUYT & N.V. DUMOBIL & N.V.
GELDOF INVEST gelegen tussen de Stedestraat en de Molenstraat. Principiële
vaststelling’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
Patrimonium

8

Verkoop 11m² stadsgrond aan de Tweebruggenstraat aan Waterwegen en
Zeekanaal, in functie van de Leiewerken : goedkeuren ‘eenzijdige
verkoopsbelofte’ opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties
en akkoord met de verkoopsvoorwaarden voor de authentieke akte.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Verkoop
11m² stadsgrond aan de Tweebruggenstraat aan Waterwegen en Zeekanaal, in functie
van de Leiewerken : goedkeuren ‘eenzijdige verkoopsbelofte’ opgemaakt door de
Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties en akkoord met de verkoopsvoorwaarden voor de
authentieke akte.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
9

Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Stasegemsesteenweg
(Magnolia- en Tulpenboomstraat)” door verkavelaar NV Woningbureau
Paul Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Stasegemsesteenweg (Magnolia- en
Tulpenboomstraat)” door verkavelaar NV Woningbureau Paul Huyzentruyt aan de stad
Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad
van juni 2017.
10

PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum :
•
1.) Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten
voordele van SDGB : goedkeuren opstalvoorwaarden
•
2.)Akte wederzijdse belofte tot verkoop- (van Mijn Huis) en
aankoop (door SDGB) : goedkeuren als tussenkomende partij’

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum :



Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten voordele van
SDGB : goedkeuren opstalvoorwaarden
 Akte wederzijdse belofte tot verkoop- (van Mijn Huis) en aankoop (door SDGB) :
goedkeuren als tussenkomende partij’
op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

11

Aanleg Sporenpad. Goedkeuring bestek, raming (12.505 euro + 21% btw)
en gunningswijze.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Aanleg
Sporenpad. Goedkeuring bestek, raming (12.505 euro + 21 % btw) en gunningswijze.’
op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

12

WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem).
Buitengewone algemene vergadering van 28.06.2017. Goedkeuren
agenda, saneringsplan en bepaling mandaat.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘WIV
(West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). Buitengewone
algemene vergadering van 28.06.2017. Goedkeuren agenda, saneringsplan en bepaling
mandaat.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
13

TMVW (Farys). Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘TMVW
(Farys). Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.’
op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2016.

14

TMWV (Farys). Algemene vergadering van 30.06.2017. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘TMWV
(Farys). Algemene vergadering van 30.06.2017. Goedkeuring agenda en bepalen
mandaat.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
15

TMVW (Farys). Statutenwijziging.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘TMVW
(Farys). Statutenwijziging. Goedkeuring’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van juni 2017.
16

TMWV (Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘TMWV
(Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
17

TMVS (Farys). Aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering na
oprichting en vanaf 30.06.2017.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘TMVS
(Farys). Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering na oprichting en vanaf 30.06.2017.’ op
de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
18

Zuid-West-Vlaamse Sociale huisvestingsmaatschappij. Buitengewone
algemene vergadering van 29.06.2017. Wijziging statuten, ontbinding en
fusie door overname met de CVBA met sociaal oogmerk Goedkope Woning.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘ZuidWest-Vlaamse Sociale huisvestingsmaatschappij. Buitengewone algemene vergadering
van 29.06.2017. Wijziging statuten, ontbinding en fusie door overname met de cvba met
sociaal oogmerk Goedkope Woning.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
juni 2017.
19

CVBA met sociaal oogmerk Goedkope Woning. Buitengewone algemene
vergadering van 29.06.2017. Aanstellen vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger, bepalen mandaat en voordracht van
kandidaat bestuurders.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘CVBA
met sociaal oogmerk Goedkope Woning. Buitengewone algemene vergadering van
29.06.2017. Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger,
bepalen mandaat en voordracht van kandidaat bestuurders’ op de dagorde te plaatsen
van de gemeenteraad van juni 2017.
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen

20

Aktename nieuwe schoolraad.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Akte
name nieuwe schoolraad’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van juni 2017.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

21

Afsluiten dagorde gemeenteraad van 19 juni 2017 en verzoek aan de
voorzitter van de gemeenteraad om deze samen te roepen.

Het college,

Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 19 juni 2017 om 19.30 uur in de aula van cc het SPOOR, en volgende punten
op de dagorde van de gemeenteraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT FINANCIËN
1

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname rekening
2016.

2

Jaarrapport 2016. Deel 1 Jaarrekening 2016.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
3

Jaarrapport 2016. Deel 2 Interne controlerapport.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
4

Jaarrapport 2016. Deel 3 Jaarverslag Stad Harelbeke 2016.

DEPARTEMENT FINANCIËN
5

Budgetwijziging 2017/1. Vaststelling.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
6

Vaststellen straatnaam voor de nieuwe straat binnen de verkaveling Groeninghe
Ververij op naam van N.V. AP&D – NV UNICAS, gelegen tussen de Stedestraat en
de Rietvoornstraat. Principiële vaststelling.

7

Vaststellen straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen de
verkaveling Stedestraat op naam van N.V. BOUW Paul HUYZENTRUYT & N.V.
DUMOBIL & N.V. GELDOF INVEST gelegen tussen de Stedestraat en de Molenstraat.
Principiële vaststelling.

8

Verkoop 11m² stadsgrond aan de Tweebruggenstraat aan Waterwegen en
Zeekanaal, in functie van de Leiewerken : goedkeuren ‘eenzijdige verkoopsbelofte’
opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties en akkoord met de
verkoopsvoorwaarden voor de authentieke akte.

9

Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Stasegemsesteenweg (Magnoliaen Tulpenboomstraat)” door verkavelaar NV Woningbureau Paul Huyzentruyt aan
de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.

10



11

PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum :
Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten voordele van
SDGB : goedkeuren opstalvoorwaarden
Akte wederzijdse belofte tot verkoop- (van Mijn Huis) en aankoop (door SDGB) :
goedkeuren als tussenkomende partij’
Aanleg Sporenpad. Goedkeuring bestek, raming (12.505 euro + 21% btw) en
gunningswijze.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
12

WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem).
Buitengewone algemene vergadering van 28.06.2017. Goedkeuren agenda,
saneringsplan en bepaling mandaat.

13

TMVW (Farys). Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering.

14

TMWV (Farys). Algemene vergadering van 30.06.2017. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat.

15

TMVW (Farys). Statutenwijziging.

16

TMWV (Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat.

17

TMVS (Farys). Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering na oprichting en vanaf 30.06.2017.

18

Zuid-West-Vlaamse Sociale huisvestingsmaatschappij. Buitengewone algemene
vergadering van 29.06.2017. Wijziging statuten, ontbinding en fusie door
overname met de CVBA met sociaal oogmerk Goedkope Woning.

19

CVBA met sociaal oogmerk Goedkope Woning. Buitengewone algemene
vergadering van 29.06.2017. Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger, bepalen mandaat en voordracht van kandidaat bestuurders.

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
20

Aktename nieuwe schoolraad.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

22

Vraag tot het bekomen van leggen van oprit op openbaar domein.
(geschrapt): het doortrekken van de oprit op openbaar domein,
Tarwestraat 44.

Het college,
(geschrapt) heeft een aanvraag gedaan voor het regulariseren van de oprit op openbaar
domein naar aanleiding van een brief die verstuurd werd op 27.03.2017 door dhr. D. DE
BOSSCHERE naar aanleiding van het leggen van een voetpad op openbaar domein in de
Tarwestraat.
Na veel commotie over het aanleggen van een eerste voetpad werd nu beslist in overleg
met de betrokken Schepen dat de bewoners zelf een voetpad aanleggen of een aanvraag
doen voor een oprit en wie niets wenst, zal gras krijgen van de Stad.
De werken zijn reeds uitgevoerd en kunnen worden geregulariseerd daar de werken
werden uitgevoerd volgens de regels der kunst.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:


het gemeentedecreet artikel 57 § 1;




het plaatselijk bouwreglement van 01 juni 1904, hoofdstuk III art. 104 tot 120;
het algemeen politiereglement;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De aanvraag wordt toegestaan.
23

Voorkooprecht voor het pand gelegen Vierkeerstraat 6 te BAVIKHOVE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Notaris Patrick TORRELLE, Marktstraat 52 – 8530 HARELBEKE heeft op 22.05.2017 een
dossier aangeboden op het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij
overeenkomstig art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode aan de Stad Harelbeke het
voorkooprecht wordt aangeboden voor het pand gelegen Vierkeerstraat 6 te BAVIKHOVE,
kadastraal bekend 4e Afd. Sectie B nr. 28S 3.
Het eigendom staat op de inventaris van leegstaande en/of verkrotte woningen. Vermits
het goed opgenomen is in een inventaris waar het voorkooprecht geldt, dient het
voorkooprecht aangeboden op grond van art. 85 § 1 van voormelde wooncode. De Stad
wordt conform deze bepalingen de gelegenheid geboden om gebruik te maken van het
voorkooprecht op voormeld goed.
Vermits huidige eigendom geen belang heeft voor de Stad Harelbeke en niet in te passen
valt in het stadspatrimonium noch in het woonbeleid, lijkt het niet opportuun gebruik te
maken van dit voorkooprecht.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
de Vlaamse Wooncode, inzonderheid art. 85 § 1.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
De stad zal geen gebruik maken van het door de Vlaamse Landmaatschappij aangeboden
voorkooprecht voor het pand gelegen Vierkeerstraat 6 te Bavikhove op basis van art. 85
§ 1 van de Vlaamse Wooncode.
Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij.
Wonen

24

Renovatiebegeleiding. Afsprakennota.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college besliste in zitting van 15.03.2017 om beroep te doen op de (nieuwe)
RenovatieCoach van Leiedal om renovatiebegeleiding vanuit de stad aan te bieden aan
kwetsbare doelgroepen.
Voor 2017 is er op budgetsleutel 062900/613210 een bedrag van 5000 euro voorzien
voor deze begeleiding. Ondertussen werden 2 dossiers opgestart bij de RenovatieCoach.
Het college van burgemeester en schepenen ging, in afwachting van een afsprakennota,
in zitting van 23.05.2017 akkoord met de verdere begeleiding van deze dossiers.
Ondertussen kan de afsprakennota tussen Leiedal en de stad Harelbeke worden
voorgelegd. In de afsprakennota worden een aantal modaliteiten vastgelegd, zodat een
individuele beslissing per dossier niet nodig is.
Het aanbod van renovatiebegeleiding past in de wederzijdse exclusiviteiten, meer
bepaald wordt dit gelinkt aan de burgemeesterconvenant. Hierdoor moet er geen BTW
betaald worden op de dienstverlening, waardoor het uurtarief van de RenovatieCoach
41,33€ bedraagt. Dit uurtarief wordt aangepast aan de evolutie van de
gezondheidsindex.
Wanneer de stad een renovatiebegeleiding opstart, is het eerste bezoek van de
RenovatieCoach kostenloos. Er wordt na dit eerste bezoek een plan van aanpak op maat
van de bouwheer opgesteld. Dit plan van aanpak kan volgende zaken inhouden:
-

Opmaak renovatieplan
Opmeting van de woning
Opvragen en beoordelen van offertes
Opvolging van de werken
Bijstand bij aanvraag premies
Eventueel andere opdrachten

Bij elke stap is er overleg met de contactpersoon vanuit de stad en/of de begeleidende
dienst (in praktijk meestal sociale dienst OCMW).
De afsprakennota wordt opgemaakt tot eind 2017 en voor een maximaal bedrag van
5000 euro. Per opgestart dossier maakt de renovatiebegeleider een raming van de
begeleidingskost. Wanneer deze raming wordt overschreden of het totale budget dreigt
te worden overschreden, wordt dit vanuit Leiedal gemeld aan de stad.
Er wordt per kwartaal een kostennota opgemaakt.
Indien de renovatiecoach beroep wil doen op externe experten, zoals energiedeskundige,
architect…, dan wordt dit expliciet voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, die per individueel dossier zal beslissen of deze bijkomende kost (tegen
werkelijk gefactureerde prijs) door de stad, dan wel door de bouwheer zelf moet worden
gedragen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de afsprakennota tussen
Leiedal en de stad Harelbeke om renovatiebegeleiding aan te bieden aan de kwetsbare
doelgroep.
Artikel 2:
Voor 2017 is er op budgetsleutel 062900/613210 een bedrag van 5000 euro voorzien
voor deze begeleiding.
Milieu

25

Vraag effectenstudie cluster kippenbedrijven Hulste/Oostrozebeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Door het kippenkweekbedrijf Vanhaecke Frank b.v.b.a. werd er een
milieuvergunningsaanvraag ingediend om op de locatie Otteca 16a Oostrozebeke een
pluimveehouderij te exploiteren, dit voor 84.000 kippen, in 2 stallen.
Als Stad Harelbeke werden we niet aangeschreven met de vraag om advies te geven, en
evenmin als eigenaar/gebruiker binnen een straal van 100 meter rond het bedrijf, zoals
voorzien in de regelgeving, de gemeentegrens ligt namelijk net buiten deze perimeter.
Het dossier werd ons enkel bekendgemaakt via een kopie van het
bekendmakingsformulier van gemeente Oostrozebeke. Op dat moment was de aanvraag
reeds volledig en ontvankelijk verklaard, zodat er reeds geoordeeld werd dat de projectmilieu-effecten-screeningsnota aantoont dat er geen noodzaak is tot de opmaak van een
volledig Milieueffectenrapport.
De MER-drempel voor vleeskippen ligt op 85.000, waardoor voor deze aanvraag in eerste
instantie enkel de screening-nota bij de aanvraag moet gevoegd worden. Hierdoor werd
voor deze aanvraag geen voorafgaandelijk milieueffectenrapport opgemaakt.
We stellen ons echter de vraag in hoeverre de cumulatieve effecten van de cluster van de
verschillende kippenbedrijven in de omgeving meegenomen en doorgerekend werden. Op
12.01.2017 werd er een uitbreiding vergund aan het bedrijf Geert Prat aan de
Nieuwenhovestraat 2 te Harelbeke, dit eveneens voor een uitbreiding met 84.000 kippen,
net onder de MER-drempel. Het totaal vergund aantal bedraagt op dat bedrijf nu 239.000
vleeskippen.
In 2008 werd aan Vanhaecke Frank (gelegen Otteca 1) een uitbreiding vergund van
84.999 kippen, en aan Vanhaecke b.v.b.a. (eveneens gelegen Otteca 1)een uitbreiding
van eveneens 84.999 kippen. In 2013 was er dan nogmaals een uitbreiding met 200.762
vleeskippen (waarbij een groot deel van de nieuwe stallen op grondgebied Harelbeke
kwam te liggen), tot een totaal van 370.760.
Dat brengt het vergunde totaal aantal vleeskippen op 609.760!
Met deze aanvraag komen er daar nog eens 84.000 vleeskippen bij, dus naar een totaal
van 693.760, waarbij het bedrijf Prat op 1,5 kilometer ligt van het bedrijf Vanhaecke
Otteca 16a., en het bestaande bedrijf Vanhaecke Frank/Vanhaecke b.v.b.a op 1,2
kilometer, met daartussenin de wooncluster Muizelstraat/Otteca en een netwerk van
landelijke wegen.

De vraag stelt zich in hoeverre de cumulatie van deze bedrijven nog bevatbaar en
inpasbaar is in de vroeger uitgevoerde MER-studies van de afzonderlijke bedrijven, en de
latere screening-nota’s die aangaven dat er geen bijkomend MER nodig is. In de zone
tussen het kanaal en Klein-Harelbeke liggen nog diverse andere veeteelt- en
serrebedrijven, die naast een bijdrage aan verspreiding van geur en stof ook een impact
hebben op de mobiliteit op de landelijke wegen. De recente uitbreidingen van de
vleeskippenbedrijven en de op heden aangevraagde uitbreiding verhogen nog maar eens
aanzienlijk de transportdruk. Bovendien is er dan nog de aanzienlijke stofverspreiding en
geluidsimpact vanuit de bedrijven aan de noordkant van het kanaal Roeselare-Leie.
Landbouwbedrijven horen weliswaar thuis in agrarisch gebied, maar dit neemt niet weg
dat de milieueffecten van dergelijke industriële bedrijven aanzienlijk zijn, en degelijk
moeten doorgerekend worden, rekening houdend met de andere bedrijven in de
omgeving. We mogen ons de vraag stellen in hoeverre de totale draagkracht van deze
omgeving niet overschreden wordt door deze opconcentratie van intensieve
vleeskippenbedrijven, in combinatie met de andere reeds aanwezige bedrijvigheid.
Daarom is het aangewezen aan de vergunningverlenende overheid, i.c. de Deputatie, te
vragen om een uitgebreide effectenstudie uit te voeren of te laten uitvoeren, dit op de
totale omgeving, vooraleer voor deze nieuwe uitbreiding een vergunning verleend
wordt.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College schrijft de Deputatie aan met de vraag om een effectenstudie uit te voeren of
te laten uitvoeren met betrekking op de concentratie van intensieve
vleeskippenbedrijven, in combinatie met de andere reeds aanwezige bedrijvigheid in de
vernoemde perimeter Hulste/Oostrozebeke.
Patrimonium

26

Gedeeltelijke regularisatie algemene leggingskaart onbevaarbare
waterlopen op grondgebied Harelbeke: afschaffen waterloop 1e categorie
aan noordzijde Gavermeer – sluiten openbaar onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op verzoek van provinciale Dienst Waterlopen organiseerde het schepencollege van
Harelbeke een openbaar onderzoek inzake ‘het ontwerp voor de aanpassing van het
Gaverbeektracé op de algemene liggingskaart van de onbevaarbare waterlopen op het
grondgebied van de stad Harelbeke’.
Dit onderzoek liep gedurende 1 maand, namelijk vanaf 21 april 2017 tot en met 21 mei
2017 en werd via de gebruikelijke kanalen (website en aanplakking ter plaatse en aan
het stadhuis) aangekondigd aan het publiek. Concreet betreft het de categorieaanpassing voor de Gaverbeek waarbij het “vak”(=deel) van de vroegere beek -tussen
de Stasegemsesteenweg en het meest oostelijke wandelpad op Deerlijks grondgebied en

ten noorden van het Gavermeer - “diens rangschikking als onbevaarbare waterloop wordt
ontnomen”.
Aangezien deze afschaffing eveneens een deeltje op Deerlijks grondgebied betreft, liep
ditzelfde onderzoek eveneens van 21 april tot en met 21 mei 2017 bij de gemeente
Deerlijk.
Uit het proces-verbaal van sluiten van het vooromschreven openbaar onderzoek blijkt dat
er geen bezwaren werden ingediend.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

De Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

de collegebeslissing van 18.04.2017 houdend het openen van het openbaar
onderzoek voor voormeld dossier. Dit onderzoek liep van 21.04.2017 tot en met
21.05.2017.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van Burgemeester en schepenen verklaart voor gesloten het openbaar
onderzoek, dat liep vanaf 21 april en met 21 mei 2017, betreffende de “Gedeeltelijke
regularisatie algemene leggingskaart onbevaarbare waterlopen op grondgebied
Harelbeke: afschaffen waterloop 1e categorie aan noordzijde Gavermeer”.
Het College van Burgemeester en schepenen bevestigt dat bedoeld openbaar
onderzoek werd gekend gemaakt op de website van de stad én zowel ter plaatse
als aan het stadhuis werd aangeplakt vanaf 21 april tot en met 21 mei 2017.
Artikel 2:
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van het feit dat er geen
bezwaren werden ingediend tijdens het vooromschreven openbaar onderzoek.
De stukken van het openbaar onderzoek worden aan de Provinciale Dienst
Waterlopen, Abdijbekestraat 9 te 8200 St.Andries overgemaakt.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Vervangen van onherstelbare verlichtingspunten 2016. Goedkeuring
bestek, raming (€ 1.915,33 excl. btw of € 2.317,55 incl. 21% btw.),
gunningswijze en gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Vervangen van onherstelbare verlichtingspunten 2016”
werd een offerte met nr. 20072015 opgesteld door Infrax West.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.915,33 excl. btw of € 2.317,55
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Bedoeld werk is een daad van beheer die kadert binnen de wettelijke verplichtingen om
de bestaande infrastructuur op korte termijn te vervangen conform de Europese
richtlijnen. De beheersdaad die ook slaat op het beheer van trekkingsrechten valt onder
de bevoegdheid van het college, te meer daar er geen financiële transactie plaats vindt.
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout beschikt over het feitelijk monopolie waardoor
het afsluiten van een elektriciteitsaansluiting aan hen wordt gegund voor een bedrag van
€ 1.915,33 excl. btw of € 2.317,55 incl. btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16B.
De financieel beheerder verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 4.
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
- het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

De offerte met nr. 20072015 en de raming voor de opdracht “Vervangen van
onherstelbare verlichtingspunten 2016”, opgesteld door Infrax West worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 1.915,33 excl. btw of € 2.317,55 incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3:
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Infrax West, KBO nr. BE
0205.157.176, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van € 1.915,33 excl. btw of € 2.317,55 incl. btw.
Artikel 4:
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
225000/067000-GGZ-GGZ 16B.
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Ombouwen eilandschool tot academie. Goedkeuring verrekening 11.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Ombouwen eilandschool tot academie”
aan NV De Brabant, KBO nr. BE 0405.176.027, Brugstraat 33 te 8720 Oeselgem tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.084.672,00 excl. btw of € 1.149.752,32
incl. btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.2-A15/34.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 juli 2016
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 580,00 excl. btw of
€ 614,80 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan verrekening 3 : waterdichting kelder voor een bedrag in meer van
€ 11.095,99 excl. btw of € 11.761,75 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan verrekening 4 : afbraakwerken allerlei voor een bedrag in meer van
€ 2.466,12 excl. btw of € 2.614,09 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan verrekening 5 : restauratiewerken en regiewerk voor een bedrag in
meer van € 17.677,96 excl. btw of € 18.738,64 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan .
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan verrekening 7 : extra gedeelte gang - OPTIE B : ramen vernieuwen in
bestaande openingen voor een bedrag in meer van € 20.080,48 excl. btw of € 21.285,31
incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan verrekening 8 : aansluiting 2 radiatoren voor een bedrag in meer van
€ 1.220,68 excl. btw of € 1.293,92 incl. btw.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016
goedkeuring aan verrekening 9 : asbest verwijdering voor een bedrag in meer van
€ 3.717,06 excl. btw of € 3.940,08 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 maart 2017
goedkeuring aan verrekening 10 : afstomen pleisterresten en extra bekabeling voor een
bedrag in meer van € 4.941,88 excl. btw of € 5.238,39 incl. btw.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen:
HV in meer

€ 871,43

HV in min

-

€ 5.249,05

Bijwerken

+

€ 27.188,89

Totaal excl. btw

=

€ 22.811,27

Btw

+

€ 1.368,68

TOTAAL
=
€ 24.179,95
Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het
bestelbedrag met 7,80%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu
€ 1.169.263,44 excl. btw of € 1.239.419,25 incl. btw bedraagt.
Motivering voor deze verrekening:
Deze verrekening omvat :
- het wijzigen van de glasgevel aan de nieuwe inkom en een aanpassing van de breedte
van het raam onder het auditorium.
De wijziging van de glasgevel aan de nieuwe inkom betreft het materiaalgebruik, welke
wijzigt van PVC naar aluminium. De wijziging wordt gedaan omwille van kwaliteits- en
duurzaamheidsredenen. De uitvoering van het schuifgeheel is veel steviger wanneer dit
kan uitgevoerd worden in aluminium en biedt meer garantie op lange termijn.
De aanpassing van de breedte van het raam onder het auditorium is een wijziging ten
opzichte van het lastenboek. Voorheen werd een raam voorzien van 1,5m x 0,35m, maar
hier zouden 2 ramen worden voorzien van 2,5m x 0,35m.
- het schilderen van alle zichtbare stalen kolommen en balken in RF schilderwerk om de
nodige brandweerstand te bekomen.
Het RF schilderwerk werd tijdens aanbestedingsfase niet voorzien in het lastenboek,
maar is wel een verplichting voor de brandveiligheid van het schoolgebouw.
In de verrekening wordt rekening gehouden met het afplakken van gewelven, muren en
vloeren, het RF schilderwerk en een beschermende eindlaag in een kleur naar keuze.
- een aantal afbraakwerken die voor de goede uitvoering van de bouwwerken ook
moeten worden gedaan, maar niet waren voorzien.
In de verrekening wordt de afbraak voorzien van vloeren (incl. gewelf) van de
circulatiezone, boven de inkomzone en boven de bergruimte / infohoek / dienstingang.
Ook wordt de afbraak voorzien van onzichtbare zaken, zoals uitbraak van een dubbel vals
plafond, metselwerk boven het vals plafond en uitbraak van onderfundering.
- het voorzien van een GSM kit in plaats van een analoge lijn die dienst doet als hulplijn
in de lift.
In de verrekening wordt de plaatsing en instelling van de GSM kit voorzien.
- de afbraak van het plafond in het extra gedeelte gang.
In de verrekening worden de werkuren en de stortkosten + transport voorzien voor de
uitbraak van het plafond.
- een wijziging ter hoogte van het klaslokaal dat zich boven het auditorium bevindt.
Er werd besloten om het hellende vlak boven de zitplaatsen in het auditorium niet uit te
voeren om de hoogte en het zicht naar het podium niet verder te beperken. Door deze
wijziging wordt het klaslokaal boven het auditorium in de ruimte betrokken. Het lokaal
blijft open en wordt afgewerkt met een balustrade waardoor men uitkijkt op de
zitplaatsen van het auditorium.
In de verrekening wordt de houtstructuren van het hellend vlak en een klein stuk
borstwering in min gedaan. Daartegenover worden extra muren voorzien met bijhorend

voegwerk en extra balustrade. Ook worden door de wijziging drie metalen profielen
minder geplaatst, welke niet meer zullen worden aangerekend in de VH van de metalen
profielen.
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.
De leidend ambtenaar mevrouw Marie Vaneeckhout verleende gunstig advies.
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2016 en
2017, op budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2).
De financieel beheerder verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a.
-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 latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 37.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 11 van de opdracht “Ombouwen
eilandschool tot academie” voor het totaal bedrag in meer van € 22.811,27 excl. btw of
€ 24.179,95 incl. btw.
Artikel 2:
Het studiebureau wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen betreffende het gedeelte
van het schilderen van alle zichtbare stalen kolommen en balken in RF schilderwerk om
de nodige brandweerstand te bekomen, dat niet voorzien werd in het bestek en dient een
gepaste tussenkomst hiervoor aan te bieden.
Artikel 3 :

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2016 en
2017, op budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2).
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Plaatselijk onderhoud wegen 2017 - Deel 2 : Herstel asfaltwegen en
fietspaden Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal
Deprezstraat. Goedkeuring gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
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.
De gemeenteraad verleende in zitting van 20 maart 2017 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 maart 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan
de onderhandelingsprocedure:
- NV D Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke;
- NV Alg. Ond. Tibergyn, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem;
- NV De Vriese Raf, Oude Heirweg 11 te 8851 Koolskamp;
- NV Van Robays, Rijksweg 131 te 9870 Zulte (Machelen).
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 april 2017 om 12.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 22 augustus 2017.
Er werden 2 offertes ontvangen:
- NV D Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke (€ 49.413,52 excl. btw of
€ 59.790,36 incl. 21% btw);
- NV Jozef Vanden Buverie & C°, Spildoornstraat 16-20 te 8792 Waregem-Desselgem
(€ 47.585,75 excl. btw of € 57.578,76 incl. 21% btw);
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
- NV D Stadsbader-Flamand, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke (€ 46.942,86 excl. btw of
€ 56.800,86 incl. 21% btw)
- NV Jozef Vanden Buverie & C°, Spildoornstraat 16-20 te 8792 Waregem-Desselgem
(€ 47.585,75 excl. btw of € 57.578,76 incl. 21% btw)
Op 22 mei 2017 stelde het Departement Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten, het
verslag van nazicht van de offertes op.
Het Departement Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde NV D
Stadsbader-Flamand, KBO nr. 0407 975 466, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke, tegen
het onderhandelde bedrag van € 46.942,86 excl. btw of € 56.800,86 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28.
De financieel beheerder verleende visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht.
- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald 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 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 artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
22 mei 2017, opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken Overheidsopdrachten.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “Plaatselijk onderhoud wegen 2017 - Deel 2 : Herstel asfaltwegen en
fietspaden Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal Deprezstraat” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde NV D Stadsbader-Flamand,
KBO nr. 0407 975 466, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke, tegen het onderhandelde
bedrag van € 46.942,86 excl. btw of € 56.800,86 incl. 21% btw.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 17_13.
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2017, op budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28.
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Plaatselijk onderhoud wegen 2017 - Deel 2 : Herstel asfaltwegen en
fietspaden Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal
Deprezstraat. Goedkeuring aanvangsdatum.

Het college,
Beslist de bespreking van dit punt te verdagen naar een volgende zitting.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Stad Harelbeke t. (geschrapt). Kennisname eenzijdige verbintenis
tegenpartij.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch.
1.
(geschrapt) hebben de stad gedagvaard voor de vrederechter van het Kanton
Harelbeke.
De dagvaarding betreft een deel van voetweg nr. 30, ten dele gelegen op de site van
verzoekers, meer bepaald op de percelen Stad Harelbeke, vierde afdeling, Bavikhove,
sectie A, nr. 211g.
Eisers stellen dat het betrokken deel van voetweg 30 al 30 jaar in onbruik zou zijn en
aldus zou verjaard zijn. Bijgevolg vorderen ze dat door de rechtbank voor recht wordt
gezegd dat het betrokken deel van de voetweg, gelegen op hun eigendom, al 30 jaar in
onbruik is en bijgevolg is verjaard.
De zaak is hangende voor het vredegerecht te Harelbeke alwaar ze op 01.06.2017 wordt
opgeroepen.
2.
Op 02.05.2017 stelde het college mr. Arnoud Declerck en mr. Séverine Vermeire,
advocaten te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, in deze zaak aan als raadsman
van de stad met een volledig mandaat ad litem.
3.
De advocaten van partijen hebben vertrouwelijk overlegd in brieven van
26.05.2017.
4.
(geschrapt) zijn bereid om, in ruil voor de snelle bevestiging van de verjaring van
de buurtweg op hun perceel, de eenzijdige verbintenis op zich te nemen om alle kosten
voor de (her-)aanleg op hun percelen voor hun rekening te nemen.
Gezien de tegenpartijen onder tijdsdruk staan om het vonnis inzake de verjaring te
bekomen, zijn zij enkel bereid om deze verregaande verplichtingen op zich te nemen
voor zover de verjaring op de zitting van donderdag 01.06.2017 kan worden geakteerd.
Er wordt voorgesteld dat de tegenpartijen een eenzijdige verbintenis dienaangaande
ondertekenen, wat op zich perfect rechtsgeldig en afdwingbaar kan zijn.
Dergelijke eenzijdige verbintenis is geen dading (er is geen overeenkomst met
wederzijdse toegevingen) en behoort bijgevolg niet tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad. Het college is bevoegd op grond van de hierna vermelde van he
gemeentedecreet.
5.
Uit de studie van de feitelijke elementen van het dossier blijkt dat het zeer
waarschijnlijk is dat de rechtbank de verjaring zal vaststellen, ook al verzet de stad zich.
Wat betreft de mogelijkheid om een verjaarde buurtweg te verleggen, meent de
raadsman van de stad – op de geconsulteerde rechtsleer en rechtspraak – dat een
verlegging na vastgestelde verjaring juridisch nog mogelijk is.
Een eenzijdige verbintenis zoals vermeld, zou er voor zorgen dat de voetweg ter plekke,
evenwel op een andere plaats, zonder verder kosten voor de stad blijft bestaan.
6.
Bij mail van 26.05.2017 adviseert mr. Séverine Vermeire om in te gaan op het
aanbod van tegenpartijen en hen een eenzijdige schriftelijke en ondertekende verbintenis
op zich te laten nemen en om van stadswege de verjaring te bevestigen op de zitting van
de vrederechter op 01.06.2017.
7.
Gegeven het voorgaande is er reden om het voorstel van de raadsman te
aanvaarden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel
57 §3, 5° en 9° en artikel 193;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Neemt kennis van het voorgaande.
Hecht onder alle voorbehoud van rechten zijn akkoord aan het voorstel van mr. Séverine
Vermeire zoals geformuleerd in haar mail van 26.05.2017 en verduidelijkt in de mail van
de raadsman van tegenpartij van 26.05.2017.
Wacht de eenzijdige schriftelijke en ondertekende verbintenis van tegenpartij zoals
beschreven in de brief van mr. Hannequart van 26.05.2017 in.
Is, mits overlegging van dit stuk, bereid om ter zitting van 01.06.2017 de verjaring van
de voetweg op het betrokken gedeelte namens de stad te bevestigen.
Verzoekt de raadslieden van de stad het nodige te doen.
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Jurisdictioneel beroep inzake bezwaar (geschrapt) in de belasting op
woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden opgenomen in
het gemeentelijk leegstandsregister (geschrapt)

(geschrapt)

33

Bezwaar van (geschrapt) in de belasting op parkeren in de blauwe zone en
op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is (gemeenteraad van
16.12.2013). Bedrag : 25 EUR. Beslissing over het bezwaar.

(geschrapt)
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Bezwaar van (geschrapt) in de belasting op parkeren in de blauwe zone en
op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is (gemeenteraad van
16.12.2013). Bedrag : 25 EUR. Beslissing over het bezwaar.

(geschrapt)
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Bezwaar van (geschrapt) in de belasting op parkeren in de blauwe zone en
op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is (gemeenteraad van
16.12.2013). Bedrag : 25 EUR. Beslissing over het bezwaar.

(geschrapt)
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Bezwaar van (geschrapt) in de belasting op parkeren in de blauwe zone en
op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is (gemeenteraad van
16.12.2013). Bedrag : 25 EUR. Beslissing over het bezwaar.

(geschrapt)
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Bezwaar (geschrapt) van (geschrapt) in de belasting op barpersoneel,
privéclubs en rendez-voushuizen (gemeenteraad van 16.12.2013)
dienstjaar 2015. Kohierartikel (geschrapt). Bedrag: 5.000 euro.
Jurisdictioneel beroep tegen de uitspraak van het college. Goedkeuren
besluiten stad.

(geschrapt)
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Bezwaar (geschrapt) van (geschrapt) in de belasting op barpersoneel,
privéclubs en rendez-voushuizen (gemeenteraad van 16.12.2013)
dienstjaar 2015. Kohierartikel (geschrapt). Bedrag: 5.000 euro.
Jurisdictioneel beroep tegen de uitspraak van het college. Goedkeuren
besluiten stad.

(geschrapt)
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Curatele faillissement (geschrapt) Kennisname vonnis en aansluitende
beslissing.

(geschrapt)
Personeel
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Verlenging aanstelling tijdelijk administratief medewerker (C1-C3).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20.12.2016 (geschrapt)
voltijds aangesteld voor het opnemen van een tijdelijk opdracht rond
begraafplaatsenbeheer. Deze opdracht was voorzien voor een periode van 09.01.2017
tot en met 08.03.2017.
Men heeft - na overleg– de taak rond begraafplaatsenbeheer onderbroken om
betrokkene in te schakelen in vervangingsopdrachten wegens ziekte. O.a de
afwezigheden wegens ziekte van (geschrapt). De vervangingsopdracht van mevrouw
Alleman is nog lopende, haar afwezigheid wegens ziekte loopt voorlopig tot en met
25.06.2017.
Gedurende de vervangingsopdrachten van voornoemde medewerkers kon (geschrapt)
niet verder werken aan de opdracht begraafplaatsenbeheer zoals omschreven in de
beslissing van 20.12.2016.
De opdracht zou volgens de ramingen een voltijdse opdracht van 5 maanden omvatten.
Vanuit het departement Burger & Welzijn is men vragende partij om (geschrapt) opnieuw
in te schakelen in de opdracht begraafplaatsenbeheer met ingang van 01.06.2017, voor
een periode van 5 maanden tot en met 31.10.2017.
Er wordt eveneens voorgesteld om hem gedurende de afwezigheid van (geschrapt)
deeltijds in haar vervanging te laten werken zodat de dienstverlening aan de burger
gegarandeerd wordt, en hem deeltijds met de opdracht begraafplaatsenbeheer toe te
wijzen.
Bij terugkeer van (geschrapt), kan (geschrapt) de rest van zijn arbeidsovereenkomst
voltijds aan het project begraafplaatsenbeheer werken. Deze opdracht kan na
31.10.2017 nog deeltijds verlengd worden met een periode gelijk aan de periode van
afwezigheid wegens ziekte van (geschrapt) rekende vanaf 01.06.2017 (= de
ingangsdatum van het nieuwe contract van (geschrapt)).
Betrokkene is bereid om deze opdracht van bepaalde duur verder te vervullen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) aan als tijdelijk administratief medewerker, binnen het departement
burger & welzijn met ingang van 01.06.2017 voor een periode van bepaalde duur.
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden vastgesteld op 38 uur per week.
Artikel 3:

Deze aanstelling neemt van rechtswege en zonder opzeggingstermijn een einde op
31.10.2017.
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Verlengen werfreserve administratief medewerker (C1-C3).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20.05.2014 werd een
werfreserve vastgesteld voor de functie van administratief medewerker (C1-C3), met
ingang van 06.05.2014 en geldig voor een termijn van 3 jaar.
Op deze werfreserve staan nog drie kandidaten opgenomen :
-

(geschrapt)

Volgende kandidaten, opgenomen in deze werfreserve, zijn reeds in dienst in een
contractuele tewerkstelling :
-

(geschrapt)

De werfreserve neemt een einde op 05.05.2017.
Het college van burgemeester en schepenen kan, overeenkomstig artikel 26 van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, de oorspronkelijke duur van de
werfreserve met maximum 2 jaar verlengen.
In het belang van de kandidaten en om de perspectieven op vaste benoeming zo breed
mogelijk te houden, is het wenselijk deze werfreserve met 2 jaar te verlengen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57§3,2°;
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 26

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De uitwerking van de werfreserve voor de functie van administratief medewerker
(C1-C3), vastgesteld in zitting van het college van burgemeester en schepenen van
20.05.2014, met ingang van 06.05.2014 en eindigend op 05.05.2017, wordt verlengd tot
en met 05.05.2019.
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Vaststelling van de brug-, compensatie- en verplichte verlofdagen 2018 en
de sluitingsdagen 2018 voor het departement Vrije Tijd.

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het dienstjaar 2018 vallen volgende feestdagen op een zaterdag-zondag:
 Zaterdag 21 juli: nationale feestdag
 Zondag 11 november: wapenstilstand
Voor deze dagen worden 2 aanvullende feestdagen gevraagd te nemen na de
desbetreffende feestdag.
Volgende feestdagen vallen in 2018 op een dinsdag en donderdag:
 Dinsdag 1 mei: feest van de Arbeid
 Donderdag 10 mei: O.L.V. Hemelvaart.
Een verlofdag zou kunnen worden voorzien op maandag 30 april, en 11 mei waarop ook
de stadsdiensten gesloten zijn voor het publiek.
Het college heeft de mogelijkheid de stadsdiensten de dag van de E3-prijs Harelbeke op
23 maart 2018 open te houden.
Aan het college wordt de aanwezigheidslijst van het personeel op 24 maart 2017
voorgelegd.
De door het college aanvaarde verlofdagen in 2018 worden – cfr. de bepalingen van het
Syndicaal Statuut voor de Overheidsdiensten – vervolgens voor overleg voorgelegd aan
de respectievelijke vakbonden. Op latere datum kan deze laatste hier zijn beslissing rond
formaliseren.
Overeenkomstig artikel 1, punt 1.4.1 van het Gemeenteraadsbesluit dd. 13 juli 2009
behoort het vastleggen van de brugdagen en vakantieperiodes onder de bevoegdheid van
de secretaris als een vorm van dagelijks personeelsbeheer.
Vanuit




de jeugddienst worden voor 2018 de volgende sluitingsdagen voorgesteld:
Woensdag 18 april 2018 buitenspeeldag.
Periode van 21 juli 2018 tot en met 3 augustus 2018 – zomerverlof.
Periode van 24 december 2018 tot en met 31 december 2018 - kerstverlof.

Op 11 juli 2018 wordt er enkel door jobstudenten en vrijwilligers gewerkt van het
kriebelkamp.
Vanuit de culturele dienst worden voor 2018 volgende sluitingsdagen voorgesteld:
 21 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018 - zomerverlof (niet voor het Peter
Benoit museum. Museum is vrij te kiezen).
 24 december 2018 toe en met 31 december 2018 - winterverlof.
De bibliotheek stelt voor om op volgende bijkomende data te sluiten:
 Maandag 24 december 2018.
 Maandag 31 december 2018.
De sportdienst wordt het hele jaar opengehouden. Eveneens op volgende feestdagen
door de zaaltoezichters:
 2 januari 2018.
 23 maart 2018 E3-prijs.
 11 mei brugdag O.L.H.Hemelvaart.
 11 juli 2018 (sportkampen).
 2 november 2018.
 26 december 2018.

De sportzalen zijn gesloten van 16 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018.
Burelen zijn dan beperkt open van 9u-12u en 14u-16u.
In die periode moet de mogelijkheid wel blijven dat iedereen kan werken, maar is er
geen weekend- en avondwerk voor de zaalwachters.
Het MAT stelt voor:
 zomersluiting voor het stadhuis vanaf 21 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018 in
de namiddag.
 Verplaatsen van zaterdagopening 12 mei 2018 naar 19 mei 2018.
De dienst milieu sluit zich aan bij het voorstel van het MAT om het recyclage-park te
sluiten in de namiddag tijdens het zomerverlof.
De dienst facility stelt voor om het stadsdepot te sluiten op 23 maart 2018 E3-prijs
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het college beslist om de twee feestdagen die op een zaterdag en zondag vallen in 2018
nl.
 21 juli 2018 (nationale feestdag).
 11 november 2018 (wapenstilstand)
vrij te laten nemen door het personeel na datum.
Artikel 2:
Op volgende data zijn de stadsdiensten uitzonderlijk gesloten:
 Maandag 30 april 2018 - dag voor het feest van de arbeid.
 vrijdag 11 mei 2018, dag na O.L.V. Hemelvaart.
Artikel 3:
De dag van de E3-prijs Harelbeke 23 maart 2018 zullen de stadsdiensten open blijven.
Artikel 4:
Het nemen van de beslissing met betrekking tot het vastleggen van vaste vakantiedagen
op die respectievelijke sluitingsdagen behoort tot de bevoegdheid van de stadssecretaris
na overleg met de vakorganisaties.
Artikel 5:
De jeugddienst is op volgende data bijkomend gesloten:
 woensdag 18 april 2018 voor de buitenspeeldag.
 van 23 juli 2018 tot en met 3 augustus 2018 – zomerverlof.
 van 24 december 2018 tot en met 31 december 2018 - winterverlof.
Artikel 6:
De culturele dienst is op volgende data bijkomend gesloten:
 van 21 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018 - zomerverlof (niet voor het Peter
Benoit museum. Museum is vrij te kiezen).
 24 december 2018 toe en met 31 december 2018 winterverlof.
Artikel 7:
De bibliotheek is op volgende data bijkomend gesloten:
 Maandag 24 december 2018.
 Maandag 31 december 2018.
Artikel 8:
Het college gaat akkoord om de sporthal open te houden door de zaaltoezichters:
 2 januari 2018.
 23 maart 2018 E3-prijs.
 11 mei brugdag O.L.H.Hemelvaart.
 11 juli 2018.
 2 november 2018.



26 december 2018.

Artikel 9:
Van 21 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018 zijn de stadsdiensten in de namiddag
gesloten. Er wordt in de namiddag geen permanentie verwacht.
De zaterdagopening van 12 mei 2018 wordt verplaatst naar 19 mei 2018.
Artikel 10:
Van 21 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018 is het recyclage-park gesloten in de
namiddag.
Artikel 11:
Het stadsdepot zal gesloten worden op 23 maart 2018 E3-prijs.

Strategische planning
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Goedkeuren inventaris digitale handtekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het college van 10 januari 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen
het project “Op weg naar slimme digitalisering” goed. Het doel van het project is het
aantal fysiek te ondertekenen documenten voor burgemeester en secretaris reduceren
door delegatie van handtekeningbevoegdheid naar de feitelijke verantwoordelijke en door
andere vormen van digitaal tekenen te gebruiken.
Vandaag ligt een eerste beperkte lijst voor waarvoor het akkoord van het college wordt
gevraagd om op de voorgestelde manier te ondertekenen.
- Voor een begeleidende brief bij ondertekende documenten volstaat het om de
naam van burgemeester en secretaris onderaan de brief te typen, zonder de brief
nog fysiek te laten ondertekenen.
- Voor een toelage aan een vereniging volstaat het om de naam van burgemeester
en secretaris onderaan de brief te typen, zonder de brief nog fysiek te laten
ondertekenen.
- Voor huisnummerwijzigingen volstaat het om de naam van burgemeester en
secretaris onderaan de brief te typen, zonder de brief nog fysiek te laten
ondertekenen.
- Voor een herinneringsbrief voor de polio-inenting volstaat het om de naam van
burgemeester en secretaris onderaan de brief te typen, zonder de brief nog fysiek
te laten ondertekenen.
- In het kader van de digitale bouwvergunning worden de vergunning zelf en de
bouwplannen digitaal ondertekend aan de hand van het digitaal tekenplatform van
Vlaanderen.
De overzichtslijst van deze voorstellen is toegevoegd als bijlage in dit collegedossier.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
-

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een begeleidende
brief bij ondertekende documenten te ondertekenen door de naam van
burgemeester en secretaris onderaan de brief te typen.

-

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een toelage aan
een vereniging te ondertekenen door de naam van burgemeester en secretaris
onderaan de brief te typen.

-

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om
huisnummerwijzigingen door de naam van burgemeester en secretaris onderaan
de brief te typen.

-

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een
herinneringsbrief voor de polio-inenting te ondertekenen door de naam van
burgemeester en secretaris onderaan de brief te typen.

-

In het kader van de digitale bouwvergunning worden de vergunning zelf en de
bouwplannen digitaal ondertekend aan de hand van het digitaal tekenplatform van
Vlaanderen.

Communicatie
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Aanvraag trofeeën.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van trofeeën
voor de Lady’s Run SW Harelbeke die werd gelopen op vrijdag 19 mei: bekers voor
120 euro. De jogging kadert in het joggingcriterium. De aanvraag is ingediend vrijdag 19
mei.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Aanvraag receptie.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van een
receptie:
Zaterdag 7 oktober: opening tentoonstelling ‘Herman Brusselmans 60’ in de BIB.
Programma start om 19u30 gevolgd door receptie om 20u30. Er zijn twee
stadshostessen aanwezig om de receptie te verzorgen.
46

Activiteitenkalender.

Het college,

Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode van 22 mei tot
en met 20 juni 2017.
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Stedelijk basisonderwijs. Aanvragen verlofstelsels 2017-2018

(geschrapt)
48

Stedelijk basisonderwijs. Aanvraag verlof zonder wedde.

(geschrapt)
SABV
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Invraagstelling verder bestaan Prijs voor Beeldende Kunsten. Nieuw
voorstel.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Prijs voor Beeldende Kunsten was in 2017 aan zijn 35ste editie toe. Het concept is tot
op heden nog steeds hetzelfde, enkel op artistiek inhoudelijk vlak werden er wijzigingen
doorgevoerd en werd het accent om jong hedendaags artistiek talent gelegd, waar het
voorheen eerder de vakman en het vakmanschap was dat aan bod kwam.
De organisatie van de Prijs, de kostprijs, de op- en afbouw en het bewaren van de
laureaten weegt volgens de directeur niet meer op tegen wat Stad Harelbeke, de
Academie en de bewoner of de bezoeker aan Harelbeke hiervoor in ruil krijgt. Wat is de
‘return on investment’ in dit verhaal?
Vooraleer er kan overgegaan worden tot het nemen van een beslissing in het verdere
bestaan van de Prijs moet deze eerst in zijn geheel geschetst worden. Daarom werd de
prijs onder verdeeld in een 5-tal items: kostprijs – personeelsinvestering –
kunstpatrimonium – kunstenaar – de expo.
Kostprijs:
bij de ruwe berekening van kostprijs werd er geen rekening gehouden met
personeelskost en het gebruik van infrastructuur, enkel de rechtstreeks meetbare kosten
werden hierin opgenomen. De kostprijs voor de receptie werd er ook uitgehaald (indien
je een nieuw concept uitvoert volgt er ook een receptie). Wat het drukwerk betreft werd
deze gehalveerd, bij de realisatie van een nieuw concept heb je ook drukwerk nodig,
maar slechts de helft, want je moet enkel uitnodigen en niet bekend maken. De kostprijs
komt ruw neer op € 4616 (drukwerk bekendmaking prijs : € 250 + CD-rom catalogus €
22, juryleden € 744, onkosten vervoer juryleden € 100, laureaat en vermeldingen €
3500.
Personeelsinvestering:
de investering in tijd is groot voor het AHA!-secretariaat en de directeur.

Het secretariaat zorgt voor:
- bestelbonnen drukwerk
- collegedossiers
- 2 mailings van het drukwerk (bekendmaking en uitnodiging)
- bekendmaking via sociale media
- muzikale performance
- opvolging van binnengekomen inschrijvingen en de verwerking ervan
- communicatie naar de deelnemers toe
- organisatie toezicht expo
- verzekering
De directeur zorgt voor:
- aanpassen reglement
- oproepen juryleden
- jurymomenten in aanwezigheid van de directeur
- juryverslag
- ontwerp van het drukwerk (posters, flyers, reglement, uitnodiging, website,
cover CD-rom)
- verzorgen ven het binnenbrengen en ophalen van de kunstwerken bestaande
uit 3 dagen, namelijk voor de geselecteerden en niet-geselecteerden en dan
na afloop van de expo + opbouw van de expo (directeur kan hierbij geen
beroep doen op de hulp van het secretariaat gezien zij de permanentie op het
secretariaat dienen te verzorgen).
Kunstpatrimonium:
het kunstpatrimonium Prijs voor Beeldende Kunsten houdt momenteel in dat de
laureatenwerken ergens op verschillende locaties binnen de stadsdiensten worden
geëxposeerd. Dus afhankelijk van de locatie, kan het kunstwerk door veel of slechts
enkele mensen aanschouwd worden.
De werken aangekocht van over de laatste 7 jaar, werden binnengebracht op het archief,
omdat ze op de Academie momenteel geen waardige en veilige plaats kunnen krijgen om
te exposeren. Het is niet bekend wanneer of waar of door wie deze werken terug aan het
publiek zullen worden tentoongesteld.
Kunstenaar:
de geselecteerde kunstenaars krijgen een tijdelijk platform om naar buiten te komen met
hun werk tijdens de expo Prijs voor Beeldende Kunsten. De laureaat ontvangt een
geldprijs van € 2500 en twee vermeldingen van € 500.
Expo:
tijdens de expo, meer specifiek het openingsmoment, bestaat de bezoekerssamenstelling
enkel uit de geselecteerde kunstenaars. De academie en haar studenten brengen in de
dagen hierop volgend een bezoek aan de site. Ook andere uitgenodigden brengen na
afloop van het openingsmoment een bezoek aan de expo.
De link met kostprijs:
stel dat de Prijs voor Beeldende Kunsten in zijn 36ste editie niet meer wordt uitgevoerd is
dit een besparing van € 4616. Met het niet opgesomde bedrag kan een alternatief
aangeboden worden binnen een beperkt budget (zie verder).
De link met personeelsinvestering:
de investering in tijd door het secretariaat in functie van de Prijs voor Beeldende Kunsten
kan beter ingezet worden in functie van de goede werking van de Academie met een
rechtstreekse return of investment. Tijdens de opbouw van de expo is de directeur een
week niet beschikbaar, los van de momenten waarop ze ook in het Kunstenhuis is voor
de jurymomenten, binnenbrengen en ophalen van de werken. De taak van de directeur is
al zo omvangrijk dat belangrijke zaken die rechtstreeks met de organisatie van de

Academie te maken hebben noodgedwongen dienen aan de kant geschoven te worden.
Terwijl aan de andere zijde de Prijs voor Beeldende Kunsten geen enkele meerwaarde
biedt aan de Academie. Stel dat de Prijs voor Beeldende Kunsten in zijn 36ste editie niet
meer uitgevoerd wordt kan het secretariaat en de directeur hun kostbare tijd benutten
om zaken in het belang van de Academie uit te voeren.
De link met kunstpatrimonium:
het is enorm pijnlijk en confronterend dat werken werk leiden tot niks en er met de
geselecteerde werken geen doelstellingen worden vastgelegd en dat de kunstwerken
eindigen in de donkere regionen van het archief. De return of investment is hier nihil!
De link met kunstenaar:
de laureaat ontvangt een geldprijs van € 2500, waarop hij/zij belast wordt, dus is € 2500
niet het effectieve bedrag dat ze in handen krijgen. Dit is in sommige gevallen nog niet
eens de waarde/verkoopprijs van het werk. Het werk wordt tijdelijk geëxposeerd in een
expo, maar daar blijft het bij. Geen contacten met kunstkenners of kunstwereld, geen
solotentoonstelling, geen platform of springplank.
De link met de expo:
het is niet vreemd dat de opkomst laag is tijdens het openingsmoment van de expo, om
de reden dat enkel de geselecteerde kunstenaars komen kijken. De andere deelnemers
zijn te veel gekrengd in hun artistieke zijn en willen zelfs niet aanwezig zijn. Voor de
geselecteerde kunstenaars en voor de Academie, secretariaat en directeur, is het niet
echt opbeurend om te zien dat de investering in tijd en energie weinig teweeg brengt.
De link met Harelbeke en zijn/haar inwoners of omwoners is ver te zoeken doordat de
wedstrijd zich richt op alle uithoeken van Vlaanderen. Op dat vlak is de wedstrijd wel
geslaagd, maar wordt het een ver van mijn bed show voor de Harelbekenaar.
Het is intussen een vaststelling dat leerlingen die deelnemen vanuit de Academie de
selectierondes niet doorstaan en ook op de opening van het expomoment niet aanwezig
wensen te zijn.
Voor alle duidelijkheid willen de Academie, het secretariaat en de directeur meehelpen
aan het vormen van het kunstenpatrimonium, maar niet meer op de wijze zoals het er nu
aan toe gaat door middel van de Prijs voor Beeldende Kunsten en zijn de Academie, het
secretariaat en directeur voorstander om tijd en energie te investeren in een concept dat
in zijn totaliteit nader bij de Harelbeekse inwoners en de Academie staat. Het is geen
afschuiven van een bestaand concept, maar het hervormen tot een nieuw concept met
een grotere return on investment.
Tegenvoorstel:
prijs voor Beeldende Kunsten inruilen voor een Laureatenexpo afgestuurde student.
Concept:
de locatie en de periode blijven dezelfde.
Er wordt uitgegaan van een expo, maar geen expo meer onder vorm van een wedstrijd,
maar een expo die bestaat uit werken die gerealiseerd werden door afgestudeerde
studenten van de AHA! Concreet, studenten die afstuderen in het academiejaar 20162017 stellen in maart 2018 tentoon in het Kunstenhuis.
De volledige organisatie, opvolging en reclamevoering wordt gedragen door de
Academie.
Er worden geen hoge prijzen meer gekoppeld aan de expo, maar er wordt een
publieksprijs uitgereikt aan het werk dat door het publiek ‘als het meest intrigerend
bevonden werd’. Zo wordt iedere bezoeker ook meer betrokken met de inhoud van de
expo en heeft zelfs de toevallige voorbijganger inspraak op het werk dat de meeste
aandacht trekt. Een rechtstreekse mening vanuit het publiek.
Hoe groot deze publieksprijs wordt kan bepaald worden door het College en in een
reglement gegoten worden door de directeur. Of er kan terug geopteerd worden om het

werk aan te kopen om toe te voegen aan het Kunstenpatrimonium. Op de Academie kan
na afloop van de expo een solotentoonstelling ingericht worden door de winnaar van de
publieksprijs met een officiële bekendmaking van de winnaar van de publieksprijs.
Het voorstel is om in te spelen op scholen door op enkele momenten open te zijn tijdens
de openingstijden van de scholen. Aan de expo zou er een educatief pakket kunnen
gekoppeld worden onder de vorm van een doe-boekje dat perfect opgevolgd en begeleid
kan worden door de bezoekende leerkracht met zijn/haar klas.
Samengevat:
een expo, een concept dichter bij het publiek, dichter bij de bevolking. Niet schrappen
van een bestaand concept, maar energie en inspanningen leveren voor een concept met
een grotere return on investment.
Indien dit concept als een waardige vervanger kan gezien worden voor de Prijs voor
Beeldende Kunsten zal de directeur het volledige draaiboek uitschrijven dat na
goedkeuring in het college reeds in maart 2018 kan uitgevoerd worden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De AHA! vraagt de goedkeuring tot het omvormen van het concept Prijs voor Beeldende
Kunsten naar het concept Laureatenexpo.
Artikel 2:
De directeur van de AHA! vraagt de toestemming tot het uitwerken van een draaiboek
die het concept Laureatenexpo volledig omvat voor de effectieve uitvoering in maart
2018.
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Stopzetting tijdelijke aanstelling leerkracht.
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Vaste benoeming.

Het college,
beslist de bespreking van dit punt te verdagen naar een volgende zitting.
SAMW
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Benoeming in vast verband leerkrachten muziek en woord.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Erfgoed
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Bruikleenovereenkomst vinkenkooi

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 3 juni opent in Izegem het nieuwe museum Eperon d’Or. Hierin wordt in de eerste
plaats aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de Izegemse industrie met als
voornaamste items de schoen- en borstelindustrie.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de vrijetijdsbesteding van de arbeider uit
vroegere tijden. Een van de activiteiten hierin is de vinkensport. Daarom heeft Izegem de
stad Harelbeke de vraag gesteld om een vinkenkooi te mogen etaleren.
Aangezien Harelbeke over een collectie vinkenkooien beschikt en desbetreffende kooi niet
opgenomen is in de rondreizende tentoonstelling bestaat er niet direct een reden om
deze aanvraag te weigeren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Art. 1875 t.e.m. 1891 van het burgerlijk wetboek.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college is akkoord om de vinkenkooi met inventarisnummer 086 permanent aan
museum Eperon d’Or in Izegem uit te lenen.
Artikel 2:
Het college keurt de bruikleenovereenkomst als volgt goed:
“Bruikleenovereenkomst
Tussen de ondergetekenden:
1. De stad Harelbeke, publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te Harelbeke, Marktstraat 29,
hier vertegenwoordigd door de heer Alain Top, burgemeester en de heer Carlo Daelman,
stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de stad Harelbeke, in uitvoering van een
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van … (datum) …
partij enerzijds, hierna genoemd “de bruikleengever”
en

2. De stad Izegem publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te Izegem, Korenmarkt 10 , alhier
vertegenwoordigd door de heer Bert Maertens, burgemeester en de heer Anton Jacobus,
stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de stad Izegem,
partij anderzijds, hierna genoemd “bruikleennemer”,
is overeengekomen wat volgt:
1.

De stad Harelbeke geeft aan de lener, die aanvaardt, het volgende in bruikleen:

Vinkenkooi, Vinkencollectie, 086.
2. Deze overeenkomst, wordt beheerst door de artikelen 1875 tot en met 1891 van het burgerlijk
wetboek, behoudens andersluidende bepaling in deze overeenkomst.
3. Het doel van de bruiklening is de opstelling van hetgeen in bruikleen wordt gegeven in het
museum Eperon d’Or te Izegen vanaf 01.06.2017. De bruikleengever heeft het recht te allen tijde
de aanwending van de geleende goederen te controleren.
4. De lener zal de onder 1. beschreven goederen enkel mogen gebruiken voor de onder 3.
genoemde activiteit.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Ze is echter te allen tijde schriftelijk
opzegbaar mits inachtname van een opzegtermijn van twee maanden ingaande de dag van de
verzending van de schriftelijke opzegging.
6. De objecten kunnen afgehaald worden op het stadhuis, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, na
afspraak met de verantwoordelijke voor de collectie.
7. De bruikleennemer is verantwoordelijk voor het heen- en terugtransport van de objecten en is
vrij in de keuze van de transporteur.
8. Tijdens de periode van bruikleen zal de bruikleennemer het/de hem toevertrouwde stukken
bewaren als een goede huisvader, onder de beste voorwaarden van veiligheid, acclimatisering en
presentatie.
9. De bruikleennemer is aansprakelijk voor de schade aan de objecten veroorzaakt gedurende de
periode dat hij de objecten in bruikleen heeft, met inbegrip van het heen- en terugtransport. In
geval van beschadiging van het stuk/de stukken tijdens de duur van de bruikleen, moet de
bruikleennemer met de bruikleengever overleggen over de aanstelling van een restaurateur en
over de omvang en wijze van restauratie. De kosten van de restauratie vallen volledig ten laste van
de bruikleennemer. Indien de bruikleennemer beschadigingen aan een object vaststelt, zal hij deze
beschadigingen onmiddellijk schriftelijk melden aan de bruikleengever.
10. De bruikleennemer onderschrijft en betaalt de verzekering « alle risico’s, van nagel tot nagel »
voor deze bruikleen tegen de door de bruikleengever aangegeven verzekeringswaarde, voor de
duur van de inbruikleenneming.
11. De bruikleengever geeft de toelating voor reproductie van de stukken voor promotionele,
wetenschappelijke en commerciële doeleinden. Van elke reproductie schenkt de bruikleennemer
twee gratis exemplaren aan de bruikleengever.
12. Op de display bij de tekst van de stukken in bruikleen in de tentoonstelling moet “Bruikleen
Stad Harelbeke” vermeld worden.
Aldus gedaan te Harelbeke in dubbel exemplaar op …(datum)….. elk der partijen erkennend één
exemplaar te hebben ontvangen,
De bruikleengever,
Carlo Daelman
Secretaris

De bruikleennemer,
Anton Jacobus
Secretaris

Alain Top
Burgemeester

Bert Maertens
Burgemeester”

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Kennisname verslag kwaliteitskamer Marktcentrum.

Het college neemt kennis van het verslag van de kwaliteitskamer inzake materialen
Marktcentrum dd. 19.05.2017.
Milieu
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - D'hulste Cup Minivoetbaltornooi met groot scherm.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 17.05.2017 diende D’hulste Cup een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens een
minivoetbaltornooi en vindt plaats in de Tieltsestraat 54 te 8531 Harelbeke-Hulste in
open lucht.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.

De muziekactiviteit is op zaterdag 17 juni 2017 (aanvang 08u30).
De milieudienst stelt voor om aan D’hulste Cup toelating te verlenen voor het afspelen
van elektronisch versterkte muziek tijdens een minivoetbaltornooi, de bepalingen van art
38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene
Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:







Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.




De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan D’hulste Cup wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens een minivoetbaltornooi op zaterdag 17 juni 2017, de activiteit vindt plaats
in de Tieltsestraat 54 te 8531 Harelbeke-Hulste in open lucht en het gewenst
geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;

•

Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

•
•
•

Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit – (geschrapt) - Browfest.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 19.05.2017 diende (geschrapt) een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.

De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens Browfest (feest
met DJ’s op achtergrond) en vindt plaats aan Café ’t Brouwputje, Marktstraat 119 te
8530 Harelbeke in tent.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.

De muziekactiviteit is op vrijdag 23 juni 2017 (aanvang 20u30).
De milieudienst stelt voor om aan Jenci Bourry toelating te verlenen voor het afspelen
van elektronisch versterkte muziek tijdens Browfest (feest met DJ’s op achtergrond), de
bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de
Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:









Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan (geschrapt) wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens Browfest (feest met DJ’s op achtergrond op vrijdag 23 juni 2017, de
activiteit vindt plaats aan Café ’t Brouwputje, Marktstraat 119 te 8530 Harelbeke in een
tent en het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.
Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1

De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Wijkcomité Holvoets Kapel 29ste Kapellefeesten.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 18.05.2017 diende Wijkcomité Holvoets Kapel een aanvraag in voor een nietingedeelde muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de 29ste
Kapellefeesten (vrijdag 23 juni 2017: achtergrondmuziek tijdens jogging, zaterdag 24
juni 2017: achtergrondmuziek tijdens BBQ en muziek en spraakversterking tijdens show
“american wrestling” en op zondag 25 juni 2017 verschillende muzikale optredens) en
vindt plaats in een tent achter de Kapel in de Blauwhuisstraat te 8531 Harelbeke-Hulste.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.

De muziekactiviteit is op vrijdag 23 juni 2017 (aanvang 20u), zaterdag 24 juni 2017
(aanvang 19u) en zondag 25 juni 2017 (aanvang 13u).
De milieudienst stelt voor om aan Wijkcomité Holvoets Kapel toelating te verlenen voor
het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de 29ste Kapellefeesten (vrijdag
23 juni 2017: achtergrondmuziek tijdens jogging, zaterdag 24 juni 2017:
achtergrondmuziek tijdens BBQ en muziek en spraakversterking tijdens show “american
wrestling” en op zondag 25 juni 2017 verschillende muzikale optredens), de bepalingen
van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene
Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:




Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;







Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan Wijkcomité Holvoets Kapel wordt toelating verleend voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens de 29ste Kapellefeesten (vrijdag 23 juni 2017:
achtergrondmuziek tijdens jogging, zaterdag 24 juni 2017: achtergrondmuziek tijdens
BBQ en muziek en spraakversterking tijdens show “american wrestling” en op zondag 25
juni 2017 verschillende muzikale optredens), de activiteit vindt plaats in een tent achter
de Kapel in de Blauwhuisstraat te 8531 Harelbeke-Hulste.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.

Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.
Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
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Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van Masschelein
Tom, Smallestraat 9 8870 Izegem voor het exploiteren van een
standaardgarage, gelegen Bavikhoofsestraat 120 8531 HarelbekeBavikhove.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Masschelein Tom, Smallestraat 9 8870 Izegem diende d.d. 15/05/2017 de melding in,
met als onderwerp het exploiteren van een standaardgarage, gelegen Bavikhoofsestraat
120 8531 Harelbeke-Bavikhove, kadastraal bekend, HARELBEKE 4 AFD/BAVIKHOVE,
sectie A, nr(s) 0442E 9, zijnde de volgende rubriek van Vlarem:
Rubriek
15.5.

Omschrijving
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Standaardgarages en –carrosseriebedrijven (volledige
omschrijving zie Bijlage 1 VLAREM II voor deze rubriek 15.5)
Omvattende:
2 hefbruggen, lozen afvalwater via KWS voor 5 voertuigen/dag, wasplaats
voor 5 voertuigen/dag, stallen van max. 25 personenwagens,
luchtcompressor van 4kW, stallen van max. 3 voertuigwrakken/afgedankte
voertuigen, stallen van max. 3 geaccidenteerde voertuigen, opslag van
2100kg diesel in dubbelwandige tank, opslag van 840kg afvalolie en 840kg
motorolie, 1 brandstofverdeelslang.
Het betreft een nieuwe inrichting.
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, is de rubriek 15.5. van Vlarem.- niet
vergunningsplichtig, maar er dient toch akte van genomen te worden.
Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatie- voorwaarden uit
Vlarem worden opgelegd.
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij
de decreten van het Vlaams Parlement.
Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten
van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt akte van huidige melding met betrekking tot volgende rubriek van de indelingslijst
van Vlarem:
Rubriek
15.5.

Omschrijving
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Standaardgarages en –carrosseriebedrijven (volledige
omschrijving zie Bijlage 1 VLAREM II voor deze rubriek 15.5)
Omvattende:
2 hefbruggen, lozen afvalwater via KWS voor 5 voertuigen/dag, wasplaats
voor 5 voertuigen/dag, stallen van max. 25 personenwagens,
luchtcompressor van 4kW, stallen van max. 3 voertuigwrakken/afgedankte
voertuigen, stallen van max. 3 geaccidenteerde voertuigen, opslag van
2100kg diesel in dubbelwandige tank, opslag van 840kg afvalolie en 840kg
motorolie, 1 brandstofverdeelslang.

Deze aktename wordt verleend aan Masschelein Tom, Smallestraat 9 8870 Izegem, met
als voorwerp het exploiteren van een standaardgarage, gelegen Bavikhoofsestraat 120
8531 Harelbeke-Bavikhove.
Artikel 2:
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:
- Algemene milieuvoorwaarden
- Sectorale milieuvoorwaarden:

5.15: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem).
Artikel 3:
Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd.
Patrimonium
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Privatieve inname openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Machtiging.

(geschrapt)
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Aanpassing aan het glasvezelnetwerk in de Damweg. Goedkeuren plan en
toelating tot de uitvoering van de werken.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Door Eurofiber worden werken uitgevoerd in de Damweg. Er wordt een ondergrondse
bezoekkamer voor de bestaande glasvezelbuizen op het openbaar domein geplaatst cfr.
vergunningsaanvraag voor plan 305926.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van en keurt voornoemde werken goed.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Leveren en plaatsen fietsenstallingen en beugels. Goedkeuring definitieve
oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 december 2014
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen fietsenstallingen en
beugels” aan Velopa nv, KBO nr. BE 0400.397.390, Interleuvenlaan 15 te 3001 Heverlee
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.845,60 excl. btw of € 8.283,18 incl.
btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 mei 2015
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 2 juni 2015
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 22 mei 2015,
opgesteld door het Departement Facility.
De waarborgtermijn werd vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer Velopa nv, Interleuvenlaan 15 te 3001 Heverlee heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
Het Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die
plaatsvond op 22 mei 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 4.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Leveren en plaatsen fietsenstallingen en beugels” wordt definitief
opgeleverd.
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Leveren en plaatsen van ballenvangers en omheiningen sportvelden
Harelbeke en Hulste. Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 augustus 2014
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen van ballenvangers en
omheiningen sportvelden Harelbeke en Hulste” aan BVBA Segaf, KBO nr. 0416405459,
Handzamestraat 4 te 8610 Kortemark tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 7.258,50 excl. btw of € 8.782,79 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.61-A.14/37.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 december 2014
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 4 december 2014,
opgesteld door het Departement Facility.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 januari 2015
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer BVBA Segaf, Handzamestraat 4 te 8610 Kortemark heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
Het Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die
plaatsvond op 22 mei 2017.

Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 4.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Leveren en plaatsen van ballenvangers en omheiningen sportvelden
Harelbeke en Hulste” wordt definitief opgeleverd.
Facility - Overheidsopdrachten
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Rapport Aankoop 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Jaarlijks wordt er een rapport van deskundige aankopen door Naira Harutjunjan
voorgelegd aan het werkgroep aankoop, college en raadscommissie.
Het rapport werd voorgelegd en toegelicht aan de raadscommissie op 11.05.2017.
1. Rapport winsten 2016
(zie Excel Rapport 2016)
Raming van alle dossiers samen is € 4.683.514,96. Er werd gegund voor maar liefst €
4.613.404,31, wat 98,50 % is (2015 – 98,77%). Er is dus 1,50 % t.o.v. de raming
“uitgespaard” (€ 70.110,65), waarvan er 0,77 % door ondernomen acties
(onderhandeling, opzoeking nieuw marktspelers, schaalvergroting en opvolging), goed
voor € 35.964,89 (2015 - € 40.554,93). Verkopen zijn hier niet bijgeteld.

Deze besparing wordt terug “afgeschreven” over volgende dienstjaren (zie tabblad
afschrijving en bestand “Winst over verschillende dj”) voor € 18.039,11.
Verkopen
“winst” door actie
Resultaat op volgende dj en
Winsten voorgaande jaren op 2016
TOTAAL 2016

3 381, 00 €
35 964,89 €
18 039,11 €
119 367,62 €
140 674,40 €

8,59 % van de “winsten” (€ 39.345,89) zijn effectieve inkomsten in de kas,
gegenereerd door verkopen van afgeschreven materiaal, goed voor € 3.381,00.
2. Aantal geplande dossiers in Investeringen en Exploitatie
(zie tabblad aantal – draaigrafiek Aantal Dossiers)
Er werden totaal 60 gecumuleerde dossiers OO behandeld, waarvan 7 diensten-, 53
leverings- en 4 verkoopdossiers. Er is een stijging van het aantal t.o.v. 2015 (stijging
investeringen + meer gezamenlijke aankopen).
Alle geplande procedures waren tegen begin eind november 2016 werden afgerond,
dankzij efficiëntere groepering en opvolging kwartaal planning 2016.
Voor het aanvang van het kwartaal wordt er een overzicht van op de planning
geplaatste dossiers doorgemaild naar de betrokken leidende ambtenaren in dossiers,
die verantwoordelijk zijn voor het opmaak van technische beschrijvingen.
3. Aantal dossiers gezamenlijke aankopen
(zie tabblad aantal – draaigrafiek Gecumuleerde dossiers)
Er zijn 8 gegroepeerde dossiers, waarvan er 0 met externe partners en 8 voor interne
diensten. De 8 gecumuleerde interne dossiers zijn in feite 33 verschillende
budgetcodes (aankopen).
Het levert efficiëntere tijdsbesteding en schaalvoordelen door schaalvergroting. Het
vergt wel meer deskundigheid en nauwkeurigheid van de gemandateerde en verhoogt
de verantwoordelijkheid.
4. Aantal dossiers met B en EU bekendmaking(zie tabblad aantal – draaigrafiek
Aantal van Publicatie)
Volgens de wet op de overheidsopdrachten moeten opdrachten gepubliceerd worden
hetzij in België, hetzij zowel in België als Europees, afhankelijk van het overschrijden
van het grensbedrag.
Jaarlijks wordt er getracht om bepaalde dossiers te regulariseren met meerjaren
opdrachten van te maken.
Sinds 1/07/2013 moet er bij de raming van de opdracht rekening gehouden worden
met alle eventuele verlengingen.
In 2016 werden er geen dossiers gepubliceerd.
Jaarlijks wordt er ook een elektronisch rapport doorgestuurd naar de Kanselarij van de
Eerste Minister inzake deze dossiers, daarom vergen deze dossiers meer
deskundigheid, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.
Samenwerking met andere besturen
Jaarlijks overleg met het OCMW ((geschrapt)), is afgezwakt. Er is een nieuw
overleg/werkgroep ontstaan tussen de cellen overheidsopdrachten voor diensten +
leveringen met de buurtgemeenten (Kuurne en Ingelmunster). Er is een 6-maandelijks
overleg om dossiers af te kunnen stellen en participeren in opgestelde bestekken of zelf
een trekker worden voor bepaalde dossiers.
Rapportage Economaat
Niet gelukt wegens langdurige afwezigheid (geschrapt).

(geschrapt) maar vanaf september 2016 in dienst bij Facility. Na inwerkingsperiode
werden de taken van (geschrapt) (ook langdurig afwezig) door haar gedeeltelijk
opgenomen.
Daarna was (geschrapt) langdurig afwezig.
Leveranciers en contractbeheer
Leveranciersbestand wordt constant bijgewerkt, geüpdatet en bij aanvraag tot
deelneming telkens gecontroleerd op aanwezigheid informatie, correctheid en
volledigheid van de gegevens, waardoor er soms de kans gemist wordt om mede te
dingen.
Jaarlijks worden er rapporten getrokken met meerjarenovereenkomsten met eenmalige
toewijzingen en jaarlijkse gunningen. Op basis van die lijsten worden reeds in september
de nodige gunningen (verlengingen) voor de komende jaar voorbereid en gegund. Voor
dossiers, waarvan het laatste dienstjaar in aantocht is, wordt de leidend ambtenaar per
mail op de hoogte van gebracht, om op tijd de nieuwe OO te kunnen starten.
Er is nog geen volledige/volwaardige contractbeheer. Met een goede software is het
wel op te lossen. Komende jaren wordt er hier wel werk gemaakt.
Digitaal dossier
Dossiers aankoop van leveringen en diensten zijn zo goed als volledig gedigitaliseerd en
verlopen volledig gedigitaliseerd.
Alles betreffende het dossier kan men terugvinden in het programma. Sinds februari
2017 wordt er zo goed als papierloos gewerkt. Enkel toegestuurde offertes op papier
worden ook op papier bewaard.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Kennisname van het rapport 2016.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Verzekeringen
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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter
gelegenheid van de wielerwedstrijd-doortocht voor NIEUWELINGEN te
Harelbeke op zondag 11 juni 2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Burgemeester heeft machtiging verleend aan het "ACTIECOMITE JONGE RENNERS”
(p.a. VLEIRICK Carlos, Grasplein 12 te 8520 KUURNE) om te Harelbeke op zondag 11
juni 2017 een wielerwedstrijd-doortocht te organiseren.

Er is ter plaatse een grote toeloop van kijklustigen allerhande te verwachten naar
aanleiding van de bedoelde manifestatie zodat bijzondere verkeersmaatregelen vereist
zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
Het College is ingevolge art. 130bis bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op
het wegverkeer.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
o De nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis en artikel 119;
o De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen;
o Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen;
o Het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen en de
te plaatsen verkeersborden;
Om deze redenen;
Na beraadslaging,
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Op zondag 11 juni 2017 wordt tussen 15u30 en 17u10 het verkeer enkel toegelaten in de
richting van de renners, zijnde : (komende vanuit Bavikhoofsestraat - KUURNE) –
Molenstraat – rotonde Molenhuis – Rijksweg - KUURNE.
In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of een bromfiets
aan de hand leiden toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken en/of achter de
nadarafsluitingen blijven.
Artikel 2 :
Op zondag 11 juni 2017 tussen 14u30 en 17u10 is het stilstaan en parkeren langs
weerszijden van de openbare weg verboden in de artikel 1 opgesomde straten of
straatgedeelten.
Artikel 3 :
De inrichters dienen zich te houden aan de bepalingen vermeld in de hun afgeleverde
vergunning en aan het huidig tijdelijk politiereglement op het verkeer.
Artikel 4 :
De nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften aangebracht.
Artikel 5 :
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen
wet of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 6 :

Een afschrift wordt gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk.
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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter
gelegenheid van het Kampioenschap West-Vlaanderen "Vinkenzetting" op
zondag 4 juni 2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Volgende Harelbeekse vinkenmaatschappijen : KM Moedige Zangers,
vertegenwoordigd door OPBROUCK Gilbert, KM Jong Maar Moedig,
vertegenwoordigd door DESPLENTER Eddy en KM Vreugde in de Zang,
vertegenwoordigd door LABEEUW Walter hebben in een schrijven dd. 10 maart
2016 aan het College van Burgemeester en Schepenen te Harelbeke een verzoek
gericht om op zondag 04 juni 2017 tussen 07u00 en 11u00 een vinkenzetting
te houden op de N.36 tussen Bavikhoofsestraat te Harelbeke en de N.50 te
Kuurne.
Op 6 september 2016 heeft het Agentschap Wegen & Verkeer, District Kortrijk
en autowegen Zuid p.a. Kennedylaan 5 8500 Kortrijk positief advies verleend
tot inname van de N.36 – zoals hiervoor beschreven – met als bijzondere
voorwaarde : akkoord mits voldoende politiebezetting.
Er is ter plaatse een grote toeloop van deelnemers aan de vinkenzetting en
kijklustigen allerhande te verwachten, zodat bijzondere verkeersmaatregelen
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog
op een vlot verloop van het normale verkeer.
Het College is ingevolge art. 130bis bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op
het wegverkeer.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
o de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119;
o de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen;
o het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen;
o het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen en de te
plaatsen verkeersborden;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1 :
Op zondag 4 juni 2017 tussen 07u00 en 11u30 is alle verkeer verboden in beide
richtingen op de hiernavolgende plaatsen :
 N.36 gedeelte tussen grens met Kuurne en Kuurnsestraat als de N.36
gedeelte tussen Kuurnsestraat en Bavikhoofsestraat.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3.
Artikel 2 :
In de Darmstraat (tussen grens Kuurne en N.36), in de Waterstraat (tussen
Kwadestraat en N.36) in de Vierkeerstraat (tussen Asselstraat en N.36) en in de
Drieshoek (tussen Kuurnsestraat en N.36) wordt alle verkeer verboden met
uitzondering van het plaatselijke verkeer.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3 met onderbord M2.
Artikel 3 :
Het verkeer komende vanuit richting E17 wordt ter hoogte van de rotonde
Bavikhoofsestraat omgelegd via de Bavikhoofsestraat, Rijksweg, Kuurnsestraat
of N.50.
Het verkeer komende vanuit richting A19 wordt ter hoogte van de rotonde
Brugsesteenweg (Kuurne) omgelegd over de N.50, Rijksweg, Kuurnsestraat of
Bavikhoofsestraat.
Artikel 4 :
De nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften
aangebracht.
Artikel 5 :
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover
geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 6 :
Een afschrift wordt gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank
West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Privatieve inname openbaar domein. Wielerrally 1 en 2 juli kermiscomité
Brouwershof.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli organiseert het kermiscomité ’t Brouwershof een
fietsrally. De toelating wordt gevraagd om de helft van de Brouwerijstraat ter hoogte van
huisnummer 14 (café Brouwershof) af te zetten hiervoor.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.

Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan het kermiscomité Brouwershof, p/a Dhulst Frederic, Gerststraat
23, 8530 Harelbeke om de Brouwerijstraat ter hoogte van café Brouwershof verkeersvrij
te houden op zaterdag 1 en zondag 2 juli en dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3

Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. TOOSTE OP DE FOTO - zaterdag 17
juni.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Vanuit het departement communicatie/evenementen wordt de toelating gevraagd om de
Graaf Boudewijn I-straat af te sluiten voor het verkeer vanaf de hoek met de Ooststraat
tot aan de hoek met de Steenstraat op zaterdag 17 juni 2017 van 12:00 tot 20:00 voor
het evenement TOOSTE OP DE FOTO.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan het departement communicatie/evenementen, p/a Patrick
Huysentruyt, Markstraat 29, 8530 Harelbeke om op zaterdag 17 juni 2017 de Graaf
Boudewijn I-straat vanaf de hoek met de Ooststraat tot aan de hoek met de Steenstrat
verkeersvrij te houden en dus privatief in te nemen voor het evenement TOOSTE OP DE
FOTO tussen 12:00 en 20:00.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Ceder aan de Leie - parkeerverbod
Paretteplein op dinsdag 6 juni en vrijdag 9 juni.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op dinsdag 6 juni en vrijdag 9 juni zal een toeristisch treintje de bewoners van Ceder
aan de Leie rondrijden, dit tussen 10:00 en 18:00. Er wordt gevraagd om een
parkeerstrook te voorzien voor de ingang van het OCMW op het Paretteplein hiervoor.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan het OCMW – Animatie campus Ceder à de Leie om op dinsdag 6
en vrijdag 9 juni een parkeerstrook voor de ingang van het OCMW parkeervrij te houden
tussen 10:00 en 18:00, dit voor de activiteit die georganiseerd wordt met een toeristisch
treintje voor de bewoners. De parkeerstrook wordt dus privatief ingenomen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.

-

Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Hoevefeesten KLJ Huba van 4-5-6
augustus.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De hoevefeesten van KLJ HuBa vinden plaats in Bavikhove op 4-5-6 augustus 2017.
Dit is een driedaags evenement met een BBQ op vrijdag, de Nacht van de Wittekerke op
zaterdag en op zondag een fietstocht. Alles gaat door op privaat domein op een weide –
Waterstraat 2 te 8531 Harelbeke-Bavikhove.
De toelating wordt gevraagd om de Waterstraat eenrichtingsverkeer te maken gedurende
die dagen.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie en de brandweer worden aan het college voorgelegd.
Deze adviezen zijn gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan KLJ HuBa, (geschrapt) om de Waterstraat verkeersvrij te
houden op 4-5-6 augustus 2017 en dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd : er is een wegomlegging
voorzien langs de Vrijlegemstraat, Distelbosstraat, Kuurnsestraat.
Er moet vermeden worden dat er wagens wegrijden via de
Darmstraat/N36. De Waterstraat is volledig parkeervrij gemaakt.
Rekening houden met de tips van Fluvia: https://www.hvzfluvia.be/organiseerveilig.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4

Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Speelstraat Vrije Basisschool SintRita op 8 juni.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Vrije Basisschool Sint-Rita vraagt de toelating om een speelstraat te organiseren op
donderdag 8 juni. Hiervoor wensen zij de Zavelstraat en de Julius Sabbestraat
verkeersvrij te maken zodat de kinderen op straat kunnen spelen, dit van 13 u tot 16u.
De school verwittigt de bewoners.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan de Vrije Basisschool Sint-Rita, p/a (geschrapt) om de
Zavelstraat en de Julius Sabbestraat verkeersvrij te houden op donderdag 8 juni van

13:00 tot 16:00 voor de organisatie van een speelstraat voor de schoolkinderen en beide
straten dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Machtiging voor de verkoop van sterke drank op
gelegenheidsevenementen. KLJ HuBa Hoevefeesten 4-5-6 augustus.

Het college,
Op grond van volgende feiten en overwegingen :
Na vermelde aanvrager heeft op 14 mei 2017 een aanvraag ingediend voor de verkoop
ter plaatse van sterke drank in een occasionele drankgelegenheid:

Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Inlichtingen over de manifestatie
Aard
Plaats
Periode

KLJ HuBa
Waterstraat 2 – BBQ – fuif - fietstocht
4 tot en met 6 augustus 2017.

Overeenkomstig art. 9 van de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het
verstrekken van sterke drank, is de verkoop voor het gebruik ter plaatse van sterke
drank in een occasionele drankgelegenheid op een plaats waar een openbare
manifestatie plaats vindt zoals een sportieve, politieke en culturele manifestatie, aan een
speciale machtiging van het college onderworpen.
Het college is van oordeel dat de genoemde activiteit onder het materieel
toepassingsgebied van het genoemde artikel valt. Bijgevolg is het college bevoegd.
Verder blijkt uit de aanvraag dat hetgeen aanvrager op het oog heeft een culturele
manifestatie betreft.
Vaststellend dat niets zich tegen het verlenen van de gevraagde machtiging verzet.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van
sterke drank, inzonderheid art. 9. ;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent de gevraagde machtiging ter plaatse van sterke drank in een occasionele
drankgelegenheid aan :
(geschrapt)
Voor volgende manifestatie :
Aard
Plaats
Periode

KLJ HuBa
Waterstraat 2 – BBQ – fuif - fietstocht
4 tot en met 6 augustus 2017.

Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de
gemachtigde ambtenaren en de politie.

De aanvrager moet ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten
die sedert 1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be –
Groene lijn 0800/21202.
Indien de houder afziet van de machtiging of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan
de stad (departement Communicatie) te verwittigen.
In zoverre de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan tegen deze beslissing
per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan of
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie
van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van
zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend
Deze beslissing zal worden betekend aan de aanvrager.
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Aanvragen kadobonnen.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvragen tot het bekomen van
kadobonnen:


Maandag 12 juni: kampioenviering VFG Recreas: 20 kadobonnen van 5 euro.
Prijsuitreiking om 15 uur in CC het SPOOR.
Maandag 25 september: kampioenviering kaartersclub S-Plus: 20 kadobonnen
van 5 euro. Prijsuitreiking omstreeks 14 uur – 15 uur in VC De Geus.



DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Jeugd
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Kadervormingssubsidies.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Overeenkomstig het subsidiereglement Harelbeekse Jeugd hebben jongeren de
mogelijkheid een deel van de kosten van erkende vormingsinitiatieven te recupereren.
De helft van de kosten van de cursus kan terugbetaald worden, met een maximum van
75 euro. Daarvoor zijn middelen voorzien op budgetsleutel 649300/075000.
Een overzicht van de door jongeren gevolgde vormingsinitiatieven en de berekening van
de terugbetaling wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.
Tijdens de Algemene Vergadering van de Jeugdraad van 13.05.2017 werd deze
berekening besproken.
De Jeugdraad geeft een positief advies voor een bedrag van 351 euro
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel
57 § 1.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
- gemeenteraadbesluit van 15.07.2013 “Subsidiereglement Harelbeekse jeugd”.

-

Gemeenteraadbesluit van 19.01.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse
jeugd.
Gemeenteraadbesluit van 21.12.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse
jeugd.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist tot het uitbetalen van onderstaande
subsidies kadervorming:
(geschrapt)
Totaal: € 351,00
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Uitbetaling in het kader van het bouw- en renovatiefonds. KSA Peter
Benoit.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag tot uitbetaling ingediend in het kader van het Bouw- en
Renovatiefonds, waarvan de voorwaarden bepaald zijn in het ‘subsidiereglement
Harelbeekse Jeugd’, vastgelegd door de gemeenteraad van 15.07.2013 en aangepast op
19.01.2015 en 21.12.2015. Daarvoor zijn middelen voorzien op budgetsleutel
664400/075000.
Tijdens de bijeenkomst van de Jeugdraad van 11.05.2017 werd deze aanvraag
besproken en positief geadviseerd.
Het betreft een aanvraag tot een uitbetaling van herstellingswerken aan het sanitair van
KSA Peter Benoit Harelbeke. Men diende een factuur in voor een totaal van 128.87 euro.
Gezien men over een concessieovereenkomst beschikt voor deze lokalen, komt men in
aanmerking voor een tussenkomst van 75%.
Aanvrager
KSA Peter
Benoit
Harelbeke

Omschrijving
Herstelling
urinoir

Kosten
€ 128,87

Procent
75%

Subsidie
€ 96,65

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel
57 § 1.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
- gemeenteraadbesluit van 15.07.2013 “Subsidiereglement Harelbeekse jeugd”
- Gemeenteraadbesluit van 19.01.2015: Aanpassing Subsidiereglement
Harelbeekse jeugd.

-

Gemeenteraadbesluit van 21.12.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse
jeugd.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van 96,65
euro aan KSA Peter Benoit Harelbeke op rekeningnummer (geschrapt) in het kader van
het Bouw- en Renovatiefonds.
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Stedelijk basisonderwijs. Aanstellen tijdelijke leerkracht LO.

(geschrapt)
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Stedelijk basisonderwijs. Ingebruikname grote loge school Zuid.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De stedelijke basisschool Zuid richt het volgend schooljaar een bijkomend tweede
leerjaar in. Om aan de lokaalnood te voldoen zonder buitensporige financiële
inspanningen wordt er een herschikking gedaan.
Het tweede leerjaar neemt zijn intrek in het lokaal waar de kinderopvang doorgaat. Dit is
het lokaal in de inkomhal van de turnzaal.
De kinderopvang zou op hun beurt worden ondergebracht in de grote loge die paalt aan
de turnzaal waardoor er ook veiliger toezicht kan worden gehouden.
De toneelvereniging die quasi de enige gebruiker is van de loge is op de hoogte via
voorzitter Filip Raes.
Deze maatregel is enkel van toepassing vanaf 1 juli -klaarzetten en installeren- tot en
met 31 december.
Na de kerstvakantie verhuist de lagere afdeling naar het VTI.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het college gaat akkoord met de herschikking van de ingebruikname van de lokalen. Het
tweede leerjaar neemt zijn intrek in het lokaal van de kinderopvang en de kinderopvang
wordt ondergebracht in de grote loge en dit vanaf 1 juli tot en met 31 december 2017.
SABV
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Jury laatstejaarsstudenten middelbare en hogere graad.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen:
Op dinsdag 6 juni 2017 vindt het juryexamen van de laatstejaars hogere graad plaats en
op vrijdag 9 juni is het juryexamen voor de laatstejaars studenten van de middelbare
graad.
Naar aanleiding van de juryexamens wordt voorgesteld volgende juryleden aan te
stellen:
voor de middelbare graad:
- (geschrapt)
voor de hogere graad:
- (geschrapt)
Er wordt voorgesteld dat de juryleden een vaste vergoeding van 40 euro (duur van 2u.),
een toeslag van 16 euro (vanaf 15' van het begonnen uur wordt de toeslag aangerekend)
en een kilometervergoeding ontvangen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet inzonderheid art. 57 § 1
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college verleent zijn goedkeuring aan het voorstel van mevrouw Evelien Van
Gheluwe, directeur van de Academie Harelbeke Anders, om voormelde juryleden aan te
stellen voor de jurering laatstejaars studenten van de middelbare en hogere graad.
Artikel 2:
Het college gaat akkoord met het toekennen van een vergoeding aan de juryleden zoals
door de gemeenteraad vastgelegd.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuring bestelbons.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de gunningen
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw.
Bijgevolg dient het college de bestelbons officieel goed te keuren.
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de
bestelbons overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 8.500,00 excl. btw niet overschreden);
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 29 mei 2017 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college.

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

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 23 mei 2017 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 18.00 uur.

De Secretaris
Carlo Daelman

De wnd. voorzitter
Annick Vandebuerie

