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De zitting begint om 19.30 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2016.  

Kennisname. 

2 Jaarrapport 2016.  Deel 1 Jaarrekening 2016. Vaststelling. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

3 Jaarrapport 2016.  Deel 2: Interne controlerapport.  Goedkeuring. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

4 Jaarrapport 2016.  Deel 3: Jaarverslag Stad Harelbeke 2016.  Goedkeuring. 

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 van 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 (Magnolia- 

en Tulpenboomstraat)” door verkavelaar NV Woningbureau Paul Huyzentruyt aan 

de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

10 Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum : 

 1) Verkavelingsakte 

2) Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten voordele 

van SDGB: goedkeuren opstalvoorwaarden 

3) Akte wederzijdse belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop (door 

SDGB): goedkeuren als tussenkomende partij 

4)  twee basisaktes : goedkeuren in ontwerp 

 

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

gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

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

vergadering. 

13 TMVW (Farys).  Algemene vergadering van 30.06.2017.  Goedkeuring agenda en 

bepalen mandaat. 

14 TMVW (Farys). Statutenwijziging. 

15 TMVW (Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017.  Goedkeuring 

agenda en bepalen mandaat. 

16 TMVS (Farys).  Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering na oprichting en vanaf 30.06.2017. 

17 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. 

18 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 

19 Nieuwe schoolraad stedelijk basisonderwijs Harelbeke.  Aktename. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

20 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2016.  

Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 24.05.2017 heeft de stad de rekening 2016 van het OCMW ontvangen samen met de 

beslissing van de raad van het OCMW van 18.05.2017 waarbij de jaarrekening met de 

bijhorende toelichting en bijlagen als volgt werd vastgesteld: 

 

• Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 54.190.854 euro; 

• Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2016 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 161.154 euro; 

• Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

4.223.912 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 375.417 euro. 

 

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen vanaf overmaking van de 

stukken om opmerkingen te formuleren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het OCMW-decreet van 19.12.2008, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 174. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het OCMW die als volgt werd vastgesteld in 

de raad van het OCMW van 18.05.2017: 



 

• Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 54.190.854 euro; 

• Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2016 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 161.154 euro; 

• Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

4.223.912 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 375.417 euro. 

 

Artikel 2: 

 

Formuleert geen opmerkingen. 

2. Jaarrapport 2016.  Deel 1 Jaarrekening 2016. Vaststelling. 

De gemeenteraad 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Art. 173 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de 

vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat 

volgt op de datgene waarop de rekening betrekking heeft. 

 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).  

 

 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:  

 

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het 

budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en 

acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening dat voor elk beleidsdomein, en apart voor de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht van de 

uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

 

 De financiële nota van de jaarrekening bevat:  

 

o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en 

ontvangsten in verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten door de investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis 

afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en 

uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. 

 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten.  

 

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 29 mei 2017. 

 

De rekening werd besproken in de raadscommissie financiën, management, personeel, 

communicatie en intercommunales op 15 juni 2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

art. 93 en art. 173 e.v.; 



- het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

art. 30. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het budgettaire resultaat 2016 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers : 
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.936.194 2.342.462 1.948.120 

   A. Uitgaven 31.838.894 33.215.941 33.470.379 

   B. Ontvangsten 35.775.087 35.558.403 35.418.500 

      1.a. Belastingen en boetes 18.363.648 18.524.936 18.916.328 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 17.411.439 17.033.467 16.502.172 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -2.531.922 -6.527.206 -5.795.187 

   A. Uitgaven 3.265.633 7.281.146 7.512.243 

   B. Ontvangsten 733.710 753.939 1.717.056 

        

III. Andere (B-A) 2.383.965 2.383.935 2.368.435 

   A. Uitgaven 1.659.091 1.659.121 1.674.621 

      1. Aflossing financiële schulden 1.659.091 1.659.121 1.674.621 

         a. Periodieke aflossingen 1.659.091 1.659.121 1.674.621 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 4.043.056 4.043.056 4.043.056 

      1. Op te nemen leningen en leasings 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 43.056 43.056 43.056 

         a. Periodieke terugvorderingen 43.056 43.056 43.056 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 3.788.236 -1.800.809 -1.478.631 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 8.174.467 8.174.467 4.641.326 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 11.962.703 6.373.659 3.162.694 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.049.472 2.049.472 2.049.472 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.049.472 1.049.472 1.049.472 

   B. Bestemde gelden voor investeringen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       



        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.913.231 4.324.187 1.113.222 

 

 
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 4.394.800 2.802.036 2.502.694 

   A. Exploitatieontvangsten 35.775.087 35.558.403 35.418.500 

   B. Exploitatie-uitgaven excl. nettokosten v. schulden (1-2) 31.380.287 32.756.368 32.915.806 

      1. Exploitatie-uitgaven 31.838.894 33.215.941 33.470.379 

      2. Nettokosten van de schulden 458.607 459.573 554.573 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.074.642 2.075.638 2.186.138 

   A. Netto-aflossingen van schulden 1.616.035 1.616.065 1.631.565 

   B. Nettokosten van schulden 458.607 459.573 554.573 

Autofinancieringsmarge (I-II) 2.320.158 726.398 316.556 

 

Artikel 2:  

 

De balans en beginbalans worden goedgekeurd met volgende cijfers : 

 

ACTIVA Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

      

I. Vlottende activa 14.935.679 10.852.347 

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen 12.550.137 8.271.480 

   B. Vorderingen op korte termijn 2.342.486 2.537.811 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 737.849 374.756 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.604.637 2.163.055 

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering     

   D. Overlopende rekeningen van het actief     

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 43.056 43.056 

      

II. Vaste activa 115.803.986 117.388.758 

   A. Vorderingen op lange termijn 367.170 410.226 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 367.170 410.226 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties     

   B. Financiële vaste activa 59.359.998 59.292.106 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen     

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 59.051.176 58.983.532 

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden     

      4. OCMW-verenigingen     

      5. Andere financiële vaste activa 308.822 308.574 

   C. Materiële vaste activa 55.404.390 57.103.720 

      1. Gemeenschapsgoederen 48.372.082 50.410.806 

         a. Terreinen en gebouwen 33.708.932 33.729.445 

         b. Wegen en overige infrastructuur 12.656.125 14.774.550 

         c. Installaties, machines en uitrusting 851.174 637.660 

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 950.650 1.063.883 

         e. Leasing en soortgelijke rechten     

         f. Erfgoed 205.201 205.268 

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa     

         a. Terreinen en gebouwen     

         b. Installaties, machines en uitrusting     

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel     

         d. Leasing en soortgelijke rechten     

      3. Overige materiële vaste activa 7.032.308 6.692.914 

         a. Terreinen en gebouwen 7.032.308 6.692.914 



         b. Roerende goederen     

   D. Immateriële vaste activa 672.428 582.705 

      

TOTAAL ACTIVA 130.739.665 128.241.104 

 

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Schulden 25.778.208 22.808.740 

   A. Schulden op korte termijn 5.351.337 4.872.882 

      1. Schulden uit ruiltransacties 3.494.749 3.281.849 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 706.446 712.301 

         b. Financiële schulden     

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2.788.304 2.569.547 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 141.616 65.276 

      3. Overlopende rekeningen van het passief     

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.714.972 1.525.758 

   B. Schulden op lange termijn 20.426.871 17.935.857 

      1. Schulden uit ruiltransacties 20.426.871 17.935.857 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.184.460 3.845.141 

            1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 4.184.460 3.845.141 

            2. Overige risico's en kosten     

         b. Financiële schulden 16.242.411 14.090.716 

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties     

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties     

      

II. Nettoactief 104.961.457 105.432.365 

      

TOTAAL PASSIVA 130.739.665 128.241.104 

 

Artikel 3:  

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt goedgekeurd met volgende cijfers : 

 

  Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

      

I. Kosten 36.952.790 35.493.927 

   A. Operationele kosten 35.926.819 34.708.800 

      1. Goederen en diensten 5.266.956 4.905.367 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 15.617.004 16.183.848 

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4.564.174 3.394.499 

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Toegestane werkingsubsidies 10.205.782 9.609.653 

      6. Andere operationele kosten 272.902 615.433 

   B. Financiële kosten 476.249 474.607 

   C. Uitzonderlijke kosten 549.722 310.520 

      1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa     

      2. Toegestane investeringssubsidies 549.722 310.520 

      

II. Opbrengsten 36.225.988 36.904.266 

   A. Operationele opbrengsten 32.956.625 32.712.792 

      1. Opbrengsten uit de werking 2.313.251 1.904.363 

      2. Fiscale opbrengsten en boetes 18.363.648 18.766.364 

      3. Werkingssubsidies 12.102.536 11.809.950 



         a. algemene werkingssubsidies 5.850.945 5.173.710 

         b. Specifieke werkingssubsidies 6.251.591 6.636.240 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Andere operationele opbrengsten 177.189 232.115 

   B. Financiële opbrengsten 3.265.964 4.183.034 

   C. Uitzonderlijke opbrengsten 3.400 8.440 

      

III. Overschot/Tekort van het boekjaar -726.801 1.410.339 

   A. Operationeel overschot/tekort -2.970.195 -1.996.008 

   B. Financieel overschot/tekort 2.789.715 3.708.427 

   C. Uitzonderlijk overschot/tekort -546.322 -302.079 

      

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -726.801 1.410.339 

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     

   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar     

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -726.801 1.410.339 

 

Artikel 4:  

 

Keurt de voorliggende beleidsnota goed. 

 

Artikel 5: 

 

De rekening wordt voor bijzonder administratief toezicht overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheid. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

3. Jaarrapport 2016.  Deel 2: Interne controlerapport.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De artikelen 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle 

van de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 

voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 

interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 
 

Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 

uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 

bereiken van de doelstellingen over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 

van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 

middelen”. 

 

Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 

18.05.2015.   

 

Het jaarrapport interne controle 2016 wordt voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 99, 100 en 101. 

 



Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt het jaarrapport interne controle 2016 goed. 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

4. Jaarrapport 2016.  Deel 3: Jaarverslag Stad Harelbeke 2016.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch: 

 

Het verslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 

gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het jaarverslag is in de eerste 

plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te 

verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om 

hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer. 

 

In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en 

geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat. 

 

Het jaarverslag handelt over het jaar 2016. 

 

Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2016 voor dat 

departement betekende, geïllustreerd met foto's en met linken. Het tweede deel is een 

Excel-bestand en bevat alle cijfermateriaal uit de verschillende departementen. 

 

Het jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad beschikbaar gesteld. Wie 

dat wenst, kan echter nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. 

 

Het jaarverslag 2016 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag over het bestuur en de toestand van 

de gemeentezaken 2016 en keurt dit verslag goed. 

 



DEPARTEMENT FINANCIËN 

5. Budgetwijziging 2017/1. Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Volgens artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

 

De budgetwijziging bevat : 

 

1) Een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

2) Een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op 

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

3) Een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

4) De verplichte schema’s met de wijzigingen van het exploitatie-, het investerings- 

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijziging niet gewijzigd. 

 

In vergelijking tot het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 34.325.332 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

36.533.669 euro exploitatie-ontvangsten. 

 

Het investeringsbudget bedraagt 4.876.291 euro en de netto-aflossingen bedragen 

1.714.972 euro, waardoor er – na inbreng van het resultaat van de rekening 2016 van 

11.962.703 euro geëindigd wordt op een gecumuleerd budgettair resultaat van 

7.622.834 euro. Na aftrek van de bestemde gelden, blijft er nog een resultaat op 

kasbasis van 5.573.362 euro. 

 

Het management heeft positief advies verstrekt op 29.05.2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2017 vast met de 

voorgaande cijfers. 

  



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. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 10.11.2014 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd aan N.V. CFE IMMO voor 

gronden gelegen achter de Stedestraat (site Groeninghe Ververij). 

 

Er werd op het verkavelingsplan voorzien in één openbare weg, de Rietvoornstraat, die 3 

grote loten ontsluit. Eén van de loten, lot F bestaat uit een zone voor wonen met 

beperkte nevenfuncties. 

 

Het was steeds de bedoeling om lot F uit de verkaveling van N.V. CFE IMMO verder te 

verfijnen, door middel van een verkavelingswijziging. 

 

Op 16.05.2017 werd door het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning 

voor verkavelingswijziging afgeleverd aan N.V. AP&D – N.V. UNICAS, Kerkstraat 38 – 

1755 GOOIK-OETINGEN voor gronden gelegen tussen de Stedestraat en de 

Rietvoornstraat te HARELBEKE. 

 

In de goedgekeurde verkavelingswijziging worden 18 loten voor woningbouw voorzien. 6 

loten worden ontsloten via de Stedestraat en 6 loten worden ontsloten via de 

Rietvoornstraat. De resterende 6 loten moeten worden ontsloten via een nieuwe 

openbare weg. 

 

Het College heeft in zitting van 05.05.2015, naar aanleiding van de toekenning van de 

naam Rietvoornstraat, beslist om in de toekomstige straatnamen te verwijzen naar 

vissoorten in de Leie. Voorbeelden hiervan zijn: blankvoorn, rietvoorn, baars, paling, 

karper, snoek. 

 

De dienst stedenbouw stelt als nieuwe straatnaam de “Karperstraat” voor. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het decreet van 28.01.1977 zoals gewijzigd bij decreet van 29.11.2002 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt principieel beslist om de nieuwe straat, gelegen tussen de Stedestraat en de 

Rietvoornstraat (op de voormalige site van de Groeninghe Ververij), als naam 

“Karperstraat” te geven. 



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. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 18.10.2016 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd aan N.V. BOUW PAUL 

HUYZENTRUYT & N.V. DUMOBIL & N.V. GELDOF INVEST – Grote Heerweg 2 – 8791 

BEVEREN-LEIE, Felix d’Hoopstraat 180 – 8700 TIELT, Broelstraat 31 – 8530 HARELBEKE, 

betreffende het verkavelen van gronden in 194 kavels voor open, halfopen en gesloten 

bebouwing en 87 appartementen en de daarbijhorende wegenis- en rioleringswerken, 

gelegen in de Stedestraat z/n - 8530 HARELBEKE. 

 

De verkaveling strekt zich uit op 2 gemeenten, namelijk Harelbeke en Kuurne. 

 

Op het grondgebied Harelbeke is het volgende voorzien:  

 

- Langs de bestaande Stedestraat worden 14 woningen ontsloten (M1-M9 & N1–N5 

op het verkavelingsplan.  

 

- Er wordt voorzien in een nieuwe openbare weg, die 24 woningen (M10-M18 & N6-

N10 & O1-O10) ontsluit. De weg komt parallel met de Stedestraat. Dezelfde 

straatnaam zal worden gebruikt voor de nieuwe openbare weg loodrecht op de 

Stedestraat, die 2 meergezinswoningen ontsluit (Z1-Z2). 

 

- Deels op grondgebied Kuurne en deels op grondgebied Harelbeke kopt een nieuwe 

openbare weg (in het verlengde van Ter Perre) die 25 woningen zal ontsluiten 

(R1-R8 & Q1- Q18) 

 

Omdat het merendeel van de nieuwe wegenis op grondgebied Kuurne ligt, werden daar 

al initiatieven genomen naar mogelijke straatnamen. 

 

De Kuurnse Cultuurraad stelt voor om de nieuwe verkaveling de STEENBAKKERSWIJK te 

noemen. Dit omdat in die omgeving in het verleden heel wat veldovens waren en er 

stenen werden gebakken. Vandaar dat in die omgeving reeds de Steenovenstraat en de 

Steenbakkerijstraat voorkomen. 

 

Op grondgebied Kuurne stellen ze volgende straatnamen voor: 

Steenstraat, Klinkaart, Kloostersteen, Kleistraat, Vormbakstraat, Vlamovenstraat, 

Tunnelovenstraat, Ringovenstraat en Strengperspad. 

 

De principiële beslissing tot het opstarten van de straatnaamprocedure werd door het 

college in zitting van 17.01.2017 genomen. Het college stelde toen vast dat er in 

Harelbeke al een Steenstraat en Klinkaardstraat bestond en dat dit tot verwarring kon 

leiden. Bovendien stelde het college als nieuwe straatnaam de Eenhanastraat voor. 

 

Voor de nieuwe openbare weg in het verlengde van Ter Perre, gelegen op grondgebied 

Kuurne en grondgebied Harelbeke werd omwille van de historische aanwezigheid van 

zo’n oven de naam ‘Veldovenstraat’ toegekend, dit in samenspraak met de gemeente 

Kuurne.  

 

Er werd informeel advies gevraagd aan de Cultuurraad van Harelbeke en aan De Roede. 

 



De Cultuurraad meldt in een schrijven van 02.02.2017 dat zij het voorstel van De Roede 

volgen. 

 

De Roede meldt op 05.04.2017 dat zij voorstelt om de nieuwe straatnaam te laten 

verwijzen naar een begrip verbonden aan de steenbakkerijen die zich op het einde van 

de 19e en begin 20e eeuw in de onmiddellijke nabijheid van de verkaveling bevonden. 

 

Concreet stellen zij 3 begrippen voor: 

 

- Steenveld: het veld waarop de ongebakken baksteenvormige blokken klei werden 

gelegd om te drogen vooraleer ze gebakken werden. 

 

- Veldbrand: een tijdelijke veldoven waarin stenen op een eenvoudige manier 

werden gebakken. 

 

- Neerslager: de man die in de steenbakkerij de met klei gevulde steenvormen op 

de grond moest slaan, waarna de nog natte bakstenen konden drogen. 

 

De begrippen Steenveld en Veldbrand kunnen zonder toevoeging worden gebruikt. Het 

begrip Neerslager vereist een toevoeging (-straat, -weg, …) 

 

Het college nam in zitting van 02.05.2017 kennis van het voorstel van De Roede en de 

dienst stedenbouw. 

 

Het college opteert in het kader van het 10-jarig bestaan van de Stedenband toch voor 

de naam Eenhanastraat en indien het stratentracé dit toelaat wenst het college zich te 

beperken tot één straatnaam. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het decreet van 28.01.1977 zoals gewijzigd bij decreet van 29.11.2002 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel 

 

Met 16 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt principieel beslist om de nieuwe straten, binnen de verkaveling Stedestraat op 

naam van N.V. BOUW Paul HUYZENTRUYT & N.V. DUMOBIL & N.V. GELDOF INVEST), als 

naam “Eenhanastraat” en “Veldovenstraat” (voor de straat deels op Harelbeke, deels op 

Kuurne) te geven. 

  



8. Verkoop van 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.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In functie van de in uitvoering zijnde werken ‘Seine-Schelde’ van Waterwegen & 

Zeekanaal (W&Z) NV worden ook de omgeving van en het langsliggend openbaar domein 

naast de Leie her aangelegd. In de Tweebruggenstraat zijn deze werken volop bezig 

tussen de Schip- en Leiestraat.  

 

In voorbereiding van de werken aan het openbaar domein naar de Kuurnebrug toe,  

lopen er nog onderhandelingen via de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties met de 

eigenaars van percelen waarop er nieuw openbaar domein moet worden aangelegd. 

Bijvoorbeeld op het einde van de Tweebruggenstraat, nabij de hoek met de Vlasstraat, 

zijn een viertal grondtransacties gepland waarbij de eigenaars een strook van een 

tweetal meter diep uit hun  respectievelijk perceel moeten verkopen aan W&Z zodat 

Waterwegen & Zeekanaal daar een openbare langsweg kan aanleggen. Die langsweg is 

nodig ter ontsluiting van het hoekappartement en van enkele garages naar de 

Tweebruggenstraat. Ook de stad is daar eigenaar van één lot van 11m² waarop die 

nieuwe uitweg komt. Het betreft een klein stukje uit het ruimer, thans braakliggend 

stadperceel 1116x waarop er nu een groenzone en een uitweg voor het appartement in 

de Kortrijksesteenweg nr. 68-70 is. Uit dit stadsperceel 1116x, zou – ingevolge het 

globaal W&Z-onteigeningsplan van landmeter Collard van 25.8.2014 - de stad lot 4 aan 

de Tweebruggenstraat, met een opgemeten oppervlakte van 11m² moeten afstaan. 

 

In opdracht en voor rekening van W&Z legt de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties thans 

de verkoopbelofte ter goedkeuring voor waarbij de stad als ‘optiegever’ er zich jegens de 

‘optiehouder’, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) toe verbindt om het vooromschreven lot 

4 uit voormeld landmetersplan (komend uit het kadastraal stadsperceel 1116x) binnen 

de 6 maand na het ondertekenen van de optie aan hen te verkopen. 

 

De voorwaarden van de uiteindelijke – binnen 6 maanden - te verlijden koopakte zullen 

dezelfde zijn zoals thans omschreven in de voorliggende verkoopbelofte en betreffen : 

- de reden van de transacties van inname 4 , nl. het besluit van 27.3.2017 van de 

Vlaamse Minister van mobiliteit en openbare werken die de NV W&Z machtigt om over te 

gaan tot de onteigening van de onroerende goederen zoals aangeduid op voormeld 

onteigeningsplan van landmeter Collard. Dit ‘ter realisatie van het verhogen van de 

Kuurnebrug en kaderend in het project van de bouw van een nieuwe stuwsluis op de 

Leie’. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringendheid op deze 

onteigening mag worden toegepast 

- ter voorkoming van een gerechtelijke onteigening wordt thans aan de stad voorliggende 

verbintenis in de vorm van een verkoopbelofte (koopoptie) aan de raad ter goedkeuring 

voorgelegd; 

- de optie wordt binnen de 6 maand gefinaliseerd in een authentieke koopakte; dit is het 

moment waarop de eigendom overgaat; 

- de vergoeding die bij het lichten van de voorliggende optie door het ondertekenen van 

de definitieve akte door W&Z aan de stad wordt betaald; zijnde 690 euro. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de ‘eenzijdige verkoopbelofte’ goed te keuren evenals 

alle daarin opgenomen verkoopsvoorwaarden en aan de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties de opdracht en het akkoord te geven om tegen binnen de voorziene 

termijn de authentieke verkoopakte te verlijden  

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

beperken artikel 43 par. 2, 12°. 

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met de eenzijdige verkoopbelofte en alle daarin opgenomen 

verkoopsvoorwaarden voor de overdracht van het stadslot 4 met een oppervlakte van 

11m² uit het plan van landmeter Collard van 25.8.2014 naar Waterwegen & Zeekanaal 

(W&Z) NV. De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties krijgt de goedkeuring om voormelde 

verkoopbelofte te verlijden. 

 

De gemeenteraad geeft haar akkoord aan Vastgoedtransacties om vervolgens en binnen 

de afgesproken termijn van 6 maand, de uiteindelijke verkoopakte, mits het overnemen 

daarin van alle thans voorliggende verkoopsvoorwaarden, te verlijden. 

 

Artikel 2: 

 

Het schepencollege wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

9. Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Stasegemsesteenweg 

(Magnolia- en Tulpenboomstraat)” door verkavelaar NV Woningbureau 

Paul Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De NV Woningbouw Paul Huyzentruyt realiseerde een verkaveling van een 40tal loten 

langs de Stasegemsesteenweg, aan de overzijde van het stedelijk sportcentrum, en 

thans gekend als Magnolia- en Tulpenboomstraat. Het betreft de goedgekeurde en 

ondertussen gerealiseerde verkaveling nr. 2008/01. 

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het hierna vermeld contract van 2008 moet de 

eigenaar van de grond waarop openbaar domein wordt aangelegd, deze kosteloos 

overdragen aan de stad. De openbare wegenis en het openbaar groen dat wordt 

overgeheveld naar het openbaar domein, is aangeduid op het overdrachtsplan van 

03.02.2017 van studiebureau Arcadis met maatschappelijke zetel te Brussel.  

 

Het betreft de volgende grondoverdrachten (kadastraal gekend als tweede afdeling, 

sectie B) :  

 

- 3924 m² wegenis, deel van perceel 442D, 442F5 en 403G4 

- 1172 m² openbaar groen, deel van perceel  442F5 en 403G4 

 



Het openbaar groen omvat 2 eigenlijke groenzones en 2 voetverbindingswegjes naar het 

later nog te ontwikkelen perceel in de Collegelaan, waarop het leegstaand en verlaten St. 

Amandscollege is gesitueerd. 

 

De overdracht naar de stad gebeurt vrij en onbelast en omwille van openbaar nut, 

namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein. Deze overdracht is voorzien in het 

verkavelingscontract van 20.03.2008, meer bepaald onder art.2 ‘grondafstand’ waarbij 

verkavelaar NV Woningbouw Paul Huyzentruyt zich engageerde om het toekomstig 

openbaar domein uit diens verkavelingsvergunning 2008/01 van 11.03.2008 naar het 

stadspatrimonium over te hevelen. Ondertussen werden bij collegebeslissing van 

30.06.2015 de “Infrastructuurwerken private verkaveling “Stasegemsesteenweg 

(Magnolia- en Tulpenboomstraat) – (VK Woningbouw Paul Huyzentruyt)”” definitief 

opgeleverd zodat de overdracht kan plaats vinden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van kosteloze overdracht van 

onroerend goed (opgemaakt door notaris Frederic Maelfait te Harelbeke, in opdracht en 

voor rekening van de overdrager Woningbouw Paul Huyzentruyt) ter goedkeuring 

voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten van 14 februari 2017 is volgende formule 

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

bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2, 12°. 

- De decreten en uitvoeringsbesluiten houdende de organisatie van de Ruimtelijke 

Ordening. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige 

beraadslaging, ten openbare nutte en tegen de in het ontwerp van akte aangegeven 

voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 

Artikel 2: 

 

De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de 

authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.  

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 



10. Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum : 

1) Verkavelingsakte 

2) Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten 

voordele van SDGB: goedkeuren opstalvoorwaarden 

3) Akte wederzijdse belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop 

(door SDGB): goedkeuren als tussenkomende partij 

4)  Twee basisaktes : goedkeuren in ontwerp. 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 22 februari 2016 nam de gemeenteraad kennis van het definitief toewijzen én sluiten 

van de PPS-opdracht met de private partner “Immogra”, ter realisatie en uitvoering van 

het globale PPS-project op het marktcentrum. In een volgende zitting van 23 mei 2016 

ging de gemeenteraad vervolgens over tot: 

 

1) het goedkeuren van  

(a) desaffectatie openbaar domein en  

(b) opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra; 

2) de kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag; 

3) het goedkeuren van het tracé der wegen; en 

4) het goedkeuren van de contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

 

Ondertussen werden in dit PPS-Marktcentrum-dossier al volgende belangrijke 

procedurestappen genomen: het definitief verkrijgen van de verkavelingsvergunning op 23 

december 2016 en van de stedenbouwkundige vergunning op 11 april 2017 (uitvoerbaar 

vanaf 1 juni 2017) voor de nieuwe appartementsblokken en de aanleg van het binnenhof. 

De uitvoering van die stedenbouwkundige vergunningen veronderstelt thans het notarieel 

vastleggen van de door de raad in mei 2016 goedgekeurde en tussen partijen 

overeengekomen opstalrechtprincipes. 

 

Het voorliggend dossier omvat de notariële ontwerpen, zoals opgesteld door notaris 

Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit Gent (hiertoe aangesteld door en 

voor rekening van Immogra) in overleg en samenspraak met juridisch adviseur Wim 

Rasschaert en het notariskantoor Torrelle (in opdracht van de stad), alsmede in 

samenspraak met de juridisch adviseur van Mijn Huis Steve Ronse. De thans ter 

goedkeuring voorliggende notariële stukken geven verdere uitvoering aan het eerder 

principieel goedkeurde opstalrecht evenals de eerder gemaakte afspraken met de sociale 

huisvestingsmaatschappij Mijn Huis (als mede-verkavelaar van de stad).  

 

Begin 2015 is, op verzoek van de stad, met Mijn Huis overeengekomen om de achterkant 

van de ex-Warma langs de Vrijdomkaai, toen deelgebied 3 genaamd, als essentieel 

onderdeel mee te nemen in het toen nog op te starten PPS-project om op die manier de 

totaalkwaliteit van de binnenstedelijke ontwikkeling te verhogen. Dit resulteerde in een 

overeenkomst tussen de stad en Mijn Huis waarin voor de stad een overdraagbare 

koopoptie werd bedongen voor het deel aan de Vrijdomkaai. Door de gunning van het PPS 

– project aan Immogra (of SDGB), is deze laatste nu in de rechten getreden van de stad 

met betrekking tot deze overeenkomst met Mijn Huis.  Voor de goede orde wordt hier 

gevraagd aan de gemeenteraad dit voor zoveel als nodig goed te keuren. De stad blijft 

evenwel betrokken partij bij deze rechtsverhouding tussen de private ontwikkelaar en Mijn 

Huis gezien in de overeenkomst ook bepalingen zijn opgenomen over het verplicht voorzien 

van publieke doorgangen tussen het binnenhof en de Vrijdomkaai over het Mijn Huis-

project.  

 

  



Het 1ste voorliggende ontwerp betreft de eigenlijke opstalakte waarbij de stad als eigenaar 

van het in de akte afgebakende projectgebied én ‘opstalgever’ een opstalrecht geeft aan 

‘opstalhouder’ Service & Development Group Belgium NV (SDGB is de 

patrimoniumvennootschap van Immogra, de private partner), en dit over het ganse 

projectgebied.  

Het opstalrecht wordt gevestigd teneinde de private partner toe te staan zijn 

ontwikkelingsverplichting ten aanzien van de stad Harelbeke, ingevolge de 

gunningsbeslissing van het college, na te komen. Het opstalrecht voorziet in de 

mogelijkheid om boven en onder de grond te bouwen in overeenstemming met het 

gegunde PPS-project, en dus ook om de voorziene en door de stad gevraagde publieke 

parkings op het binnenplein te realiseren. Voorliggende opstalakte neemt alle eerder door 

de raad op 22 februari 2016 goedkeurde principes over, evenals de lasten en voorwaarden 

van de goedgekeurde verkavelingsvergunning.  

In voorbereiding van voorliggende akte werden bij raadsbeslissing van 23 mei 2016 de 

betrokken eigendommen van de stad, die alsdan steeds tot het openbare marktplein 

behoorden, gedesaffecteerd tot privaat domein, teneinde er het gegunde PPS-bouwproject 

op te laten realiseren na het sluiten van huidige opstalovereenkomst. 

 

Voorliggende, goed te keuren opstalakte omschrijft de principes aldus (samenvatting, 

hoofdlijnen): 

 

 de stad geeft als eigenaar en opstalhouder aan SDGB de toelating om op (dus zowel 

boven in functie van de nieuwbouwappartementen en winkelruimten, én het publiek 

toegankelijke binnenhof, als onder in functie van de ondergrondse parking) de 

stadsgronden bebouwingen, werken of beplantingen te laten uitvoeren/optrekken 

door SDGB. Het opstalrecht slaat dus op twee zones: enerzijds de loten 3 & 4 & 5 

(van het plan van landmeter Roelandt van 20 mei 2016, zoals eveneens vermeld 

op het verkavelingsplan) voor de toekomstige private ontwikkeling, namelijk de 

private opstallen van de woonentiteiten en winkels, en anderzijds lot 7 wat betreft 

de bovengrond of het toekomstig, publiek toegankelijke binnenhof met pergola en 

de publieke parkeerplaatsen, en in de ondergrond de private ondergrondse parking, 

bergruimtes en circulatieruimtes. 

 Het opstalrecht wordt verleend voor een duurtijd van 5 jaar, die ingaat van zodra 

de akte is verleden. En de akte wordt dus verleden nadat de stedenbouwkundige 

vergunning voor het PPS–project definitief én niet meer in beroep aanvechtbaar is. 

Voor de duur van het opstalrecht blijft de stad eigenaar van de grond en zal de 

opstalhouder S&D eigenaar worden van de op en onder stadsgrond op te richten 

constructies. SDGB zal na realisatie vervolgens de constructies (bijv. appartement 

met ondergrondse parkeergelegenheid) verkopen aan een nieuwe bewoner die 

gelijktijdig van de stad het respectieve grondaandeel mee aankoopt. In 

overeenstemming met het PPS-bestek, zal Immogra/SDGB alle grondaandelen van 

de stad die niet verkocht zijn binnen de 5 jaar na het definitief bekomen van de 

uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning, op eenvoudig verzoek van de stad 

overnemen.  

 Er wordt op het toekomstige binnenplein een eeuwigdurende erfdienstbaarheid 

inzake de publieke doorgangen en binnenhof gevestigd die het publiek en publiek 

toegankelijk karakter/gebruik garandeert op:  

o lot 7 ( d.i. publiek binnenhof met aantakking op het bestaand en te behouden 

openbaar stadsdomein rond het nieuwe PPS-project, waarop de publieke 

parkings worden aangelegd),  

o lot 2a (d.i. de publieke daksteeg tussen de achterzijde van de bestaande 

Mijn Huis-blok en de nieuwbouwstrook langs de Vrijdomkaai), en  

o delen van de loten 1 & 2 (d.i. de publieke voetgangersdoorsteken onder de 

bouwblok van Mijn Huis van/naar het binnenhof, respectievelijk de 

Vrijdomkaai/Leie.) en op de onderdoorgangen van de appartementsblokken 

3-4-5.  



Door de erfdienstbaarheid worden deze zones “publieke zones” met het statuut 

van openbare weg. Inzake deze publieke zones staat de stad in voor het regelen 

van een veilig en vlot verkeer, de reiniging en opruiming van hindernissen die 

de publieke doorgang belemmeren of bemoeilijken, de werking en het 

onderhoud van de verlichting, het reinigen van de vuilnisbakken, het uitvoeren 

van herstellingen en het handhaven van de openbare orde. Het totale 

onderhoud, de schoonmaak en het reinigen van de bovengrondse zone waarop 

de erfdienstbaarheid gevestigd is, valt lastens de stad zoals gebruikelijk bij de 

stedelijke openbaar stadsdomein en wegenis.  

 Inzake ontvangsten voor de stad bij deze opstal-operatie bepaalt de akte enerzijds 

een voorafbetaling van de grondaandelen door Immogra/S&D ten bedrage van 

545.296,12 euro. Dit impliceert dat er bij de respectieve verkopen van de 

grondaandelen aan de nieuwe bewoners, waarbij de stad dus telkens mee een 

verkoopakte ondertekent, er geen vergoeding meer zal worden betaald aan de stad, 

gezien deze allen vervat zitten in de globale voorafbetaling. In de akte wordt tussen 

de betrokken partijen de last van de te vestigen eeuwigdurende en kosteloze 

erfdienstbaarheid van publiek gebruik (van bovengrondse parking) en overgang 

gevestigd op het binnenplein en haar toegangswegen van en naar de openbare weg, 

zoals aangeduid als loten 3A, 4A, 5A, 5B en 7 op het bijgevoegde plan, gewaardeerd 

op een bedrag van een miljoen vijfhonderdtweeënvijftigduizend drieënnegentig 

euro vijfennegentig cent (€ 1.552.093,95). Dit bedrag stemt overeen met de 

kostprijs voor de stad voor het laten aanleggen van deze publieke zones door de 

private ontwikkelaar. 

 Inzake voormelde kosten werd een schattingsverslag opgemaakt op 17.03.2017 

door het landmeetkantoor Roelandt uit Moorsele. De totale venale grondwaarde (dit 

is de ‘verkoopprijs die redelijk is bij een verkoop van hand tot hand’ in tegenstelling 

tot prijs bij een gedwongen verkoop waarbij andere elementen spelen) van de 

huidige toestand is daarin bepaald op 2.037.567 euro. Dit is m.a.w. het bedrag dat 

minstens door de private ontwikkelaar dient betaald of gegarandeerd (cf. bestek) 

te worden aan de stad. Bijgevolg kan men stellen dat de stad géén financieel verlies 

lijdt bij deze opstaloperatie aangezien de som van voormelde inkomsten 

(545.296,12 euro effectief te ontvangen als voorafbetaling + 1.552.093,95 aan 

openbare werken) hoger ligt dan de schattingswaarde. 

 

Inzake de ontvangst die hieraan gekoppeld is, werd geen budget voorzien in de stedelijke 

meerjarenplanning. Aangezien er naar aanleiding van de onderhandelingen over de BAFO 

van Immogra er vooralsnog inkomsten voor de stad werden bekomen, zullen deze bij de 

eerstvolgende budgetwijziging worden ingeschreven onder AR261000/BI005010 – 

subproject PB 1.2.3c.  

 

Bij 2de voorliggende ontwerp-akte, zijnde ‘de wederzijdse belofte tot verkoop (van Mijn 

Huis) en aankoop (door Service & Development Group Belgium NV = SDGB als 

patrimoniumvennootschap van Immogra) van loten 2, 2A & 2B , zijnde de loten waarop 

Immogra/SDGB haar nieuwbouw-kant-Vrijdomkaai realiseert en ook de door Mijn Huis 

gewenste ondergrondse parkeerplaatsen, tekent de stad als ‘tussenkomende partij’ met 

betrekking tot de erfdienstbaarheid van publieke overgang in dit gebied. Inzake die 

nieuwbouwblok aan de leiekant komen de 2 partijen (Mijn Huis en SDGB) overeen om via 

een basisakte de respectieve private kavels toe te wijzen. In diezelfde ‘belofte’ - akte 

waarin de stad tussenkomt, geeft Mijn Huis ook een opstalrecht op lot 1 (zijnde de 

bestaande en te behouden appartementsblok van de sociale huisvestingsmaatschappij, 

kant binnenhof) aan SDGB om er de gevraagde ondergrondse parkeerplaatsen voor Mijn 

Huis te realiseren. De stad komt tussen in die akte omwille van de te vestigen 

eeuwigdurende en kosteloze erfdienstbaarheid van publiek gebruik en overgang op de 

bovengrond van lot 2b (zijnde de daksteeg) en lot 2a (doorgang vanaf Vrijdomkaai met 

trappen naar de daksteeg) én op de loten 1a en 1b (zijnde de onderdoorgangen in de 

bestaande Mijn-Huis-appartementsblok). De akte stelt dat “deze steeg en haar 

onderdoorgangen zullen aangewend kunnen worden door alle bezoekers van het centrum 



van de Stad, eigenaars, bezoekers of gebruikers van de privatieven van het te realiseren 

complex of andere passanten komende van het openbaar domein of andere publieke 

toegankelijke ruimten. De steeg mag betreden worden te voet of per fiets, maar is niet 

toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.“.  De stad tekent deze akte mee aangezien 

de rechten, plichten, lasten en voorwaarden omtrent die publieke stroken erin zijn 

opgenomen. Het komt de raad toe haar goedkeuring aan deze aktevoorwaarden te 

hechten, voor wat de belangen van de stad betreft, gezien er tussen de projectontwikkelaar 

en Mijn Huis mogelijks nog wijzigingen aan de akte worden aangebracht. In de mate dit 

de belangen van de stad zou treffen, zal de gemeenteraad opnieuw worden gevat. 

 

De 3e voorliggende akte betreft de loutere uitvoering van de door het departement van de 

Vlaamse Overheid “Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen” op 23 december 2016 

afgeleverde en inmiddels definitieve verkavelingsvergunning, die mee werd aangevraagd 

door de stad. De verkaveling beoogt het opdelen van het projectgebied in 7 kavels en 8 

subkavels voor woningbouw, commerciële bouw en parkeervoorzieningen. Er werd voor de 

verkaveling een goedgekeurd verkavelingsplan opgemaakt en op 28 maart 2017 heeft het 

College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Harelbeke een attest afgeleverd 

overeenkomstig artikel 4.2.16 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarin 

wordt bevestigd dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde lasten en voorwaarden 

zijn uitgevoerd of gewaarborgd en dat er geen bezwaar is tegen de afzonderlijke verkoop 

van de loten van de verkaveling.  

 

De 4e en de 5e voorliggende (basis-)akten betreffen de loutere burgerrechtelijke uitwerking 

van de eigendomsverdeling en de verschillende private en publieke kavels zoals voortvloeit 

uit de verkavelingsvergunning en het opstalrecht, middels de opmaak van basisakten. De 

4e akte heeft betrekking op de huidige eigendommen van de stad, de 5e akte heeft 

betrekking op de huidige eigendom van Mijn Huis (lot nr. 2). Bij deze 5e akte is de Stad 

eveneens aanwezig gelet op de publieke lasten die worden gelegd op dit deel van het 

projectgebied met de eeuwigdurende erfdienstbaarheid van publieke overgang. Zij worden 

beide in ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college wordt gemachtigd om het 

ontwerp verder te finaliseren en voor ondertekening te laten goedkeuren door de 

gemeenteraad. 

 

 

De gemeenteraad, 

 

Na overleg in de raadscommissie Grondgebiedszaken en in overleg met raadsman Wim 

Rasschaert worden volgende amendementen ingediend. 

 

AMENDEMENT 1 

 

De volgorde van de te behandelen punten dient als volgt te worden aangepast (voorstel 

van nieuwe volgorde), gezien de verkavelings –of verdelingsakte moet goedgekeurd 

worden voor de opstalakte: 

 

1.Verkavelingsakte 

2.Opstalakte 

3.Overdracht aankoop / verkoop Mijn Huis 

 

De volgorde van deze punten blijft ongewijzigd: 

4. Twee basisaktes (zowel voor stadsopstallen als voor Mijn Huis-lot) … 

 

De titel van dit agendapunt zal bijgevolg de volgende worden: 

Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum : 

1) Verkavelingsakte 

2) Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten voordele van 

SDGB: goedkeuren opstalvoorwaarden 



3) Akte wederzijdse belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop (door SDGB): 

goedkeuren als tussenkomende partij 

4)  Twee basisaktes : goedkeuren in ontwerp 

 

Daarop gaat de gemeenteraad in aanwezigheid van voormelde leden over tot een 

stemming over het eerste amendement  

 

29 leden nemen aan de stemming deel 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen 

 

BESLUIT:  

 

Amendement 1 wordt aanvaard 

 

 

AMENDEMENT 2. 

 

Er dient verduidelijkt te worden op welke wijze de gemeenteraad de betrokken 

documenten goedkeurt: 

1.Verkavelingsakte: wordt goedgekeurd om te worden verleden en ondertekend 

2.Opstalakte: wordt goedgekeurd om te worden verleden en ondertekend 

3.Overdracht aankoop / verkoop Mijn Huis: wordt goedgekeurd, enkel voor wat de 

belangen van de stad betreft 

4.1ste basisakte (inzake huidige eigendom van de stad) wordt als ontwerp 

goedgekeurd, zal na finalisatie opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd 

voor goedkeuring 

5. 2de basisakte (inzake Mijn Huis-eigendom): wordt als ontwerp goedgekeurd, zal na 

finalisatie opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor goedkeuring 

 

Daarop gaat de gemeenteraad in aanwezigheid van voormelde leden over tot een 

stemming over het tweede amendement  

 

29 leden nemen aan de stemming deel 

 

Met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen 

 

BESLUIT:  

 

Amendement 2 wordt aanvaard 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

- het Decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen 

- de Algemene Politieverordening van de stad 

- artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet 

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

artikelen 42 en 43; 

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzonderheid en zonder zich 

daartoe te willen beperken art. 4.2 inzake wegeniswerken in een verkaveling  

 

Verwijzend naar de voorgaande besluitvorming in het dossier van het PPS project 

Marktplein; 

 



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt kennis van en gaat akkoord met alle voorwaarden van de 

voorliggende aktes van notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit 

Gent, waarin notaris Torrelle uit Harelbeke tussenkomt en betreffende de realisatie en 

uitvoering van het globale PPS-project op het marktcentrum : 

 

1. de verkavelingsakte; 

 

2. de opstalakte waarbij de stad als eigenaar én ‘opstalgever’ een opstalrecht geeft aan 

‘opstalhouder’ Service & Development Group Belgium NV over het ganse projectgebied 

om er het PPS-project, zijnde de nieuwe appartementsblokken, de private 

ondergrondse parking en het publieke binnenhof, te realiseren; 

 

3.de wederzijde belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop (door Service & 

Development Group Belgium NV) van de loten waarop SDGB haar nieuwbouw-kant-

Vrijdomkaai en ook 25 ondergronds parkeerplaatsen voor Mijn Huis zal realiseren. Hierbij 

tekent de stad als ‘tussenkomende partij’, waarbij tevens, voor zoveel als nodig en middels 

onderliggende beslissing, de overdracht wordt goedgekeurd van de rechten en de 

verplichtingen van de stad Harelbeke in de overeenkomst tussen de stad en Mijn Huis aan 

de private partner en dit met ingang van de definitieve gunningsbeslissing van het PPS – 

project. Deze akte wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor wat de belangen van 

de stad betreft. 

 

De voor de stad te ontvangen middelen naar aanleiding van het vestigen van dit opstalrecht 

zullen –naar aanleiding van de eerstkomende budgetwijziging- vooralsnog worden voorzien 

onder AR261000/BI005010 – subproject PBD 1.2.3c.  

 

4/5. De goedkeuring van de ontwerpen van de hoofdbasisakte (huidige eigendom van de 

stad) en de basisakte voor het lot nr. 2 (huidige eigendom van Mijn Huis), met de 

uitdrukkelijke machtiging aan het college deze akten te doen finaliseren en, na deze 

opnieuw te hebben laten goedkeuren door de gemeenteraad, te ondertekenen. 

 

 

Artikel 2: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

  



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

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Tussen de Stasegemse- en de Guldensporenstraat loopt een pad over een lengte van 

486m dit langsheen de spoorwegberm (deels hoge betonnen keermuur) en achter de 

tuinen van de woningen. De gronden voor dit pad werden over de jaren heen 

overgedragen aan de stad die dit pad nu als trage weg wenst aan te leggen. 

 

Het pad bestaat uit 2 delen die verbonden worden door de Vlamingenstraat. Het pad is 

nog niet in gebruik en werd ook nog nooit verhard.  Op heden is dit een oneffen 

braakliggende zone overwoekerd door bramen en onkruid. In een zone liggen ook nog 

betonnen palen. 

 

Er kunnen 4 zones onderscheiden worden. 

 

In huidig bestek wordt voorzien in de verharding van dit pad. 

 

In het kader van de opdracht “Aanleg Sporenpad” werd een bestek met nr. 17_20 

opgesteld door de heer Karel Bauters, Departement Grondgebiedszaken. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.505,00 excl. btw of € 15.131,05 

incl. 21% btw. 

 

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

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000,00) 

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

prijsvorming en service. 

Door het vooraf selecteren van minimum 3 aannemers speelt de concurrentie maar 

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

en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

85.000,00 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, § 3. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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



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

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

toezicht. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_20 en de raming voor de opdracht “Aanleg Sporenpad”, opgesteld 

door de heer Karel Bauters, Departement Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. De 

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

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 12.505,00 excl. btw of 

€ 15.131,05 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

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

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

12. TMVW (Farys).  Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad besliste op 20.03.2017 om de heer Jacques Maelfait, 

schepen, in het directiecomité aanvullende diensten van TMVW (Farys) te vervangen 

door raadslid Eddy Glorieux. 

 

Op 21.03.2016 had de gemeenteraad al de heer Eddy Glorieux als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW (Farys) aangesteld.  

 

Ingevolge dezelfde gemeenteraadsbeslissing is schepen Patrick Claerhout effectief 

vertegenwoordiger in deze algemene vergadering.  Deze aanduiding geldt voor de duur 

van de legislatuur of tot aan een eerdere vervanging en voor alle vergaderingen van de 

algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone of bijzondere. 

 

Bij brief van 02.05.2017 deelt TMVW mee dat de leden van het directiecomité geen 

gemeentelijk vertegenwoordiger kunnen zijn in de algemene vergadering.  Bijgevolg kan 

een nieuwe plaatsvervanger worden aangewezen.  

 



Het college stelt daartoe raadslid Fleur De Buck voor. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5° in fine van het 

gemeentedecreet en art. 12 van de wet betreffende intercommunales van 22.12.1986. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW (Farys) 

voor de duur van de legislatuur of tot aan een eerdere vervanging en voor alle 

vergaderingen van de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone of 

bijzondere en dit in vervanging van de heer Eddy Glorieux, raadslid. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Fleur De Buck gemeenteraadslid, bekomt 15 ja-stemmen, er is 1 neen-stem, 12 

onthoudingen en 1 ongeldige stem. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales, inzonderheid en zonder 

zich daartoe te willen beperken art. 12; 

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

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

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel  

 

Met 15 ja stemmen, 1 neen stem, 12 onthoudingen en 1 ongeldige stem 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Fleur De Buck is aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van TMVW (Farys) voor de duur van de legislatuur of tot aan een eerdere 

vervanging en voor alle vergaderingen van de algemene vergadering, zowel gewone als 

buitengewone of bijzondere. 

 

Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing zal aan TMVW (Farys) worden overgemaakt. 

  



13. TMVW (Farys).  Algemene vergadering van 30.06.2017.  Goedkeuring agenda 

en bepalen mandaat. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op vrijdag 30.06.2017 vindt de algemene vergadering van TMVW (Farys) plaats om 

15.00 uur in het ICC, Van Rysselberghedreef 2 te 9000 Gent. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

Algemene vergadering 

 

1.  Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

2.  Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse 

toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

3.  Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 

4.  Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 

5.  Verslag van het college van commissarissen 

6.  Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

7.  Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

8.  Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 

9.  Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

10.  Varia 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 21.03.2016 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en de heer Eddy Glorieux als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.  

 

In de gemeenteraad van 19.06.2017 werd een nieuwe plaatsvervanger aangeduid voor 

de heer Eddy Glorieux met name Fleur De Buck . 

 

De gemeenteraad dient de agenda goed te keuren en thans het mandaat te bepalen voor 

de vertegenwoordiger aangaande deze agendapunten in de algemene vergadering van 

30.06.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet; 

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

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

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene 

vergadering van TMVW (Farys) van vrijdag 30.06.2017; 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel 

 

Met 16 ja stemmen, 1 nee stem, 12 onthoudingen 

 



BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van TMVW (Farys) van 30.06.2017, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 05.05.2017, wordt op basis van de bekomen 

documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

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

documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

De gemeenteraad vraagt aan de vertegenwoordigers van de stad Harelbeke een pleidooi 

te houden voor een fundamentele vermindering van het aantal mandaten in de nieuwe 

op te richten structuur. 

 

Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende intercommunale. 

14. TMVW (Farys). Statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW van 30.06.2017 

zal een statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

Bij brief van 31.03.2017 werd het voorstel van statutenwijzing aan de stad overgemaakt. 

 

De vennoten die op huidig moment enkel deelnemen aan de activiteit Aanvullende 

Diensten (zoals de stad Harelbeke) dienen eveneens te beslissen over deze 

statutenwijziging, in hun hoedanigheid van huidig vennoot van TMVW, dit ondanks het 

feit dat precies de afsplitsing van de aanvullende diensten de reden is voor deze 

statutenwijziging en zij door deze afsplitsing – in de toekomst - niet meer aan de 

activiteit van TMVW zullen deelnemen. 

 

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten realiseren de verplichte aanpassing van de 

intercommunale (IC) TMVW aan het decreet van 25.04.2014 houdende instemming met 

het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 

intercommunales.   De organisatie en de werking van de TMVW wordt geconformeerd 

aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS). 

 

Ingevolge de voorgenomen afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS, 

werden alle verwijzingen naar dergelijke activiteiten en alle bepalingen die louter op 

dergelijke activiteiten betrekking hadden verwijderd uit de tekst van de nieuwe statuten. 

 

De raad van bestuur van de TMVW heeft in zitting van 30.03.2017 de geplande 

statutenwijziging goedgekeurd. 

 

Een toelichtende krachtlijnennota wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Het komt de gemeenteraad toe, blijkens art. 39 van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking van 06.07.2001 (DIS), de statutenwijziging goed te keuren en het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op deze buitengewone 

algemene vergadering te bepalen. 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 39. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

Met 16 ja stemmen, 1 nee stem en 12 onthoudingen. 

 
BESLUIT 
 
Artikel 1 

 

De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van TMVW goed. 

 
Artikel 2 

 

De vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op de buitengewone algemene vergadering 

krijgt mandaat om de aangehaalde wijziging namens de stad Harelbeke goed te keuren. 

 

Artikel 3 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVW en de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad  

15. TMVW (Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017.  

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

1. 

 

TMVW is voornemens om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS 

(Decreet Intergemeentelijke samenwerking), over te gaan tot een geheel van 

samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen 

bewerkstelligen.  

 

Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, 

de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door 

TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de stad).  

 

Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening 

enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de 

medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot 

een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS.  

 

De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de 

divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren 

aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope 

van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) 



(“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten 

teneinde deze te conformeren aan het DIS.  

 

Er werd een overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het DIS met het oog 

op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van TMVS. 

 

Overeenkomstig artikel 26 van het DIS werd een oprichtingsdossier ter beschikking heeft 

gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

i. een omstandige motiveringsnota;  

ii. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en 

de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van 

de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

iii. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van 

de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en 

de controlemogelijkheden op de uitvoering; 

iv. een ontwerp van statuten; 

 

De presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes 

uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd 

door het voormelde overlegorgaan maakt een integraal onderdeel uit van het 

oprichtingsdossier. 

A-vennoten van TMVW (de stad heeft daar vijf aandelen) die zullen deelnemen aan de 

oprichting van TMVS, zullen in eigen naam en voor eigen rekening inschrijven op nieuwe 

aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar de betaling van de volstorting 

van deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW. 

 

Er is een samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het 

kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende 

kapitaalsverrichtingen.  

 

Er is ook een overzicht van terug te nemen F1-aandelen en de terug te nemen.  De stad 

heeft vijf F-aandelen. 

 

Er is ook een overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen (die de stad niet heeft).  

 

Er werd een bijzonder verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek 

van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de 

divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter 

van TMVS. 

 

Er is ook een controleverslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 395 

van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van 

het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura 

van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS, opgesteld door Figurad 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-

Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

Ingevolge artikel 29 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking behoort besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van 

TMVW. 

 

  



Er is een dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten 

werden opgenomen:  

i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de 

voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij 

zijn aangesloten en de regio waartoe zij behoren; 

b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot; 

c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 

d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

 

Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot 

de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor 

domeindiensten en de regionale adviescomités voor secundaire diensten. 

Er is een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de 

raad van bestuur van TMVW. 

 

Er is ook een controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 

van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van 

TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 

Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van 

Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

2. 

 

De uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden 

zal worden op 30.06.2017, bevat de agenda en de toelichting bij deze agenda.  De 

gemeenteraad heeft van deze stukken kennis genomen. 

 

Er wordt ook verwezen naar de overige ondersteunende documenten in verband met de 

hierboven geschetste verrichtingen die ontvangen werden. 

De stad is op heden een A-vennoot van TMVW, en de gemeenteraad moet beslissen over 

het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene 

vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS. 

 

Er wordt verwezen naar de beslissingen van de gemeenteraad van 24.04.2017 “Deelname 

aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform art. 27 van het 

decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  Goedkeuring.” 

en 15.05.2017  “Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende 

vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. Voordracht bestuurder en lid van adviescomité.”. Bij 

deze gelegenheid keurde de gemeente het oprichtingsdossier van TMVS goed, met 

uitzondering van de presentatie “Oprichting TMVS” dewelke vervolgens nog werd 

nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het oprichtingsdossier. 

 

3. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 21.03.2016 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en de heer Eddy Glorieux als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.   Op 19.06.2017 werd de plaatsvervangend 

vertegenwoordiger vervangen. 

  



4.  

 

De gemeenteraad dient de agenda goed te keuren en thans het mandaat te bepalen voor 

de vertegenwoordiger aangaande deze agendapunten in de buitengewone algemene 

vergadering van 30.06.2017.  Dit gebeurt overeenkomstig een door TMVW voorgelegd 

model. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

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

 

Verwijzend naar de volgende vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 21.03.2016 houdende aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in buitengewone 

algemene vergadering van TMVW (Farys) van vrijdag 30.06.2017 volgens het door TMVW 

voorgelegde model. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 

 

29 raadsleden nemen aan de stemming deel 

 

Met 16 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 1 onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: op basis van de bekomen stukken zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en 

aan elk individueel agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 

gehouden zal worden op 30.06. 2017. 

 

Artikel 2. zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

 

Artikel 3. zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-

aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet 

in de TMVS kapitalisatietabel.  

 

Artikel 4. zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-

aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter 

gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze 

aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende 

deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de 

gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven 

aantal aandelen. 

 

Artikel 5. zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 

overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) 

artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in 



natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-

Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

Artikel 6. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 

van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 

decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

 

Artikel 7. zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende 

Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het 

bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 

inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals 

uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   

 

Artikel 8. zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in 

natura en een inbreng in cash. 

 

Artikel 9. zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 

toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de 

bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de 

eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het 

jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van 

indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het 

voorgaande besluit te vervullen.  

 

Artikel 10. zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel 

van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien 

verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

 

Artikel 11. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de 

A-vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

 

Artikel 12. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 

kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente. 

 

Artikel 13. zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 

voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS 

(waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, 

zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van 

scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW 

werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

door de scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

 

Artikel 14. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de 

A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

 

Artikel 15. zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de 

F1-aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname 

van A-aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet 

in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.  

 



Artikel 16. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur  van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het 

aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

Artikel 17. zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van 

TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 

30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende 

schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.  

 

Artikel 18. zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -

aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de 

groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de 

afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van 

het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- 

en DK -aandelen.  

 

Artikel 19. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het 

aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

Artikel 20. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 

van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, 

opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

 

Artikel 21. zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel 

te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van 

Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

Artikel 22. zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals 

nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen.  

 

Artikel 23. zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot 

en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel 

tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van 

de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen 

van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

 

Artikel 24. zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

 

Artikel 25. zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van 

het college van commissarissen. 

 

Artikel 26. aan de stadsvertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze 

beslissingen uitvoering te geven. 

 

Artikel 27. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder 

geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een 

gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de 

voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk 

doel). 

 



Artikel 28. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 

directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve 

formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.  

Artikel 29: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van 

de bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 30.06.2017 en te 

verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

 

Artikel 30. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 

kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter 

gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal 

de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van 

TMVS.  

 

Artikel 31. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de 

andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben 

verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit 

TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel 

overeenkomstig de statuten van TMVS. 

 

Artikel 32. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het 

aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

Artikel 33. om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de 

gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door 

de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te 

volstorten. 

 

Artikel 34. zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van 

bestuur en het regionale adviescomité van TMVS, voorgedragen door de andere vennoten van 

TMVS.  

 

Artikel 35. het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit 

besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, 

Stropstraat 1, 9000 Gent. 

16. TMVS (Farys).  Aanduiden van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering na 

oprichting en vanaf 30.06.2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 19.10.2015 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de A-divisie (aanvullende 

diensten) van de intercommunale TMVW (FARYS). De toetreding gebeurde met het oog op 

de aankoop van wegeniszout. 

Ingevolge het decreet van 25.04.2014 (B.S., 04.07.2016), dat een samenwerkingsakkoord 

goedkeurt tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over 

gewestgrensoverschrijdende intercommunales, moeten de activiteiten van de A-divisie van 

intercommunale TMVW (FARYS) binnen het jaar na de inwerkingtreding van het 

samenwerkingsakkoord voldoen aan de regels van het Vlaamse decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 (DIS). Daartoe werd de oprichting van 

een dienstverlenende vereniging TMVS (S staat voor service) opgestart. 

 



2. De gemeenteraad van 17.10.2016 overwoog de deelname aan de dienstverlenende 

vereniging TMVS.  Een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

het verplichte overlegorgaan werden aangesteld. 

3. Het overlegorgaan heeft in de voorbereidende fase een studie gevoerd betreffende 

het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, 

organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere 

logistiek, projectorganisatie, aankoop en facilitymanagement.  De gemeenteraad heeft op 

24.04.2017 deze studie gunstig beoordeeld en beslist verder aan de oprichting te 

participeren. 

 

4. De gemeenteraad van 15.05.2017 besliste o.m. (zie art. 3): 

 

“De heer Patrick Claerhout wordt aangesteld als eerste vertegenwoordiger 

oprichtingsvergadering van TMVS.   De heer Annick Vandebuerie wordt aangesteld als 

tweede vertegenwoordiger – plaatsvervanger in de oprichtervergadering van TMVS. 

 

Voornoemden krijgen opdracht om uitvoering te geven aan het besluit van de 

gemeenteraad betreffende de oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in 

het oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS.” 

 

5.  Bij brief van 12.05.2017 (ontvangen op 15.05.2017) geeft de TMVS (Farys) aan 

dat een lid van de raad van bestuur en een lid van het adviescomité moet worden 

voorgedragen naast de aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in de 

algemene vergadering van TMVS vanaf 30.06.2017, dit vanaf de oprichting. 

 

De gemeenteraad van 15.05.2017 heeft de heer Eddy Glorieux al voorgedragen voor de 

raad van bestuur en het adviescomité. 

 

De aanstelling van de heren Patrick Claerhout en Annick Vandebuerie (zie 4. hiervoor) 

geldt enkel voor de oprichtingsvergadering.  Bijgevolg dient nog een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering volgend op de 

oprichting aangeduid. 

 

Het college stelt voor, Patrick Claerhout en Annick Vandebuerie aan te duiden als 

respectievelijk effectief en plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS na 

oprichting en vanaf 30.06.2017. 

 

Het decreet intergemeentelijke samenwerking (art. 44) vereist dat de 

vertegenwoordiger/de plaatsvervanger in de algemene vergadering een 

gemeenteraadslid is.   

 

De gemeenteraad is bevoegd te beslissen over de aanstelling. 

 

Om deze redenen; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

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

- Het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemeen 

vergadering van TMVS (Farys) na oprichting en vanaf 30.06.2017. 



 

29 leden nemen aan de stemming deel; 

 

De uitslag van de stemming is als volgt:  
 
Patrick Claerhout bekomt als voorgestelde vertegenwoordiger 15 stemmen.  Er is 1 stem 
tegen, 12 onthoudingen en 1 ongeldige stem. 
 
Annick Vandebuerie bekomt als voorgestelde plaatsvervangend vertegenwoordiger 15 
stemmen.  Er is 1 stem tegen, 12 onthoudingen en 1 ongeldige stem. 
 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Patrick Claerhout wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van TMVS na oprichting en vanaf 30.06.2017.   

 

Annick Vandebuerie wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger  in de 

algemene vergadering van TMVS na oprichting en vanaf 30.06.2017.   

 

Artikel 2: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokkenen en de intercommunale. 

17. 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. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

Op 15.05.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering 

van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, die plaatsvindt op 

donderdag 29.06.2017. 

 

De vergadering vindt plaats in het stadhuis te Kortrijk op 29.06.2017 om 16.30 u. 

  

De agenda wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

2.  

 

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering luidt als volgt. 

 

1. Besluit tot fusie. 

 

1.1 Fusievoorstel en verslagen. 

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten 

gedurende een maand vóór onderhavige vergadering op de zetel van 

de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en waarvan zij binnen 

dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen 

overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, 

waaronder: 



 Het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van 

Vennootschappen, opgesteld door het bestuursorgaan van de 

over te nemen vennootschap, te weten voornoemde 

vennootschap “Zuid-West-Vlaamse Sociale 

Huisvestingsmaatschappij”, en opgesteld door het 

bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten 

de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”; 

 De overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van 

Vennootschappen opgestelde verslagen: 

*het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken 

vennootschap over het voorgelegde fusievoorstel en  

*het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel 

van elke betrokken vennootschap. 

 

1.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek 

van Vennootschappen van de belangrijke wijzigingen die zich in het 

actief en passief van het vermogen hebben voorgedaan tussen de 

datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de 

laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit. 

 

1.3 Beslissing tot fusie 

 Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap “Zuid-

West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij” in zeshonderd 

twintig (620) nieuwe aandelen en bijhorende aanpassing van de 

statuten, voorafgaandelijk aan het besluit tot fusie. 

 Besluit tot fusie door overname door de coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal 

oogmerk “Goedkope Woning”, met zetel te Kortrijk, Nieuwstraat 

13, rechtspersonenregister nummer 0405.342.610, 

overeenkomstig het voormelde voorstel door middel van de 

overdracht – ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening 

van de tegenwoordige vennootschap – van het gehele 

vermogen, rechten en verplichtingen van de vennootschap 

“Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij”, aan de 

overnemende vennootschap “Goedkope Woning”. 

 

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva. 

 

3. Ontbinding zonder vereffening. 

 

4. Kwijting. 

 

5. Bevoegdheden. 

 

3. 

 

De heer Ludo Depuydt, vertegenwoordiger voor de stad, zal de vergadering bijwonen. 

 

4. 

 

Thans dient de gemeenteraad te beslissen over de volgende punten: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017; 

- het voorstel van wijziging van de statuten; 

- het fusievoorstel met inbegrip van de ontbinding zonder vereffening wegens 

overdracht van het gehele vermogen en alle rechten en plichten van de cvba 



met sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij aan  

de overnemende cvba met sociaal oogmerk Goedkope Woning; 

- het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad  in de bijzondere algemene 

vergadering van 29.06.2017. 

 

5. 

 

Het college stelt, met verwijzing naar het voorgaande aan de gemeenteraad voor: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017 goed te 

keuren; 

- het voorstel van wijziging van de statuten goed te keuren; 

- het fusievoorstel met inbegrip van de ontbinding zonder vereffening wegens 

overdracht van het gehele vermogen en alle rechten en plichten van de cvba 

met sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij aan  

de overnemende cvba met sociaal oogmerk Goedkope Woning goed te keuren; 

- de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering van 

29.06.2017 te mandateren om voor de hiervoor weergegeven voorstellen van 

de raad van bestuur aan de algemene vergadering goed te keuren. 

5. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk 

Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, die plaatsvindt op donderdag 

29.06.2017 om 16.30 u. wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2: 
 

Het voorstel van wijziging van de statuten wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3: 
 
Het fusievoorstel met inbegrip van de ontbinding zonder vereffening wegens overdracht 
van het gehele vermogen en alle rechten en plichten van de cvba met sociaal oogmerk 
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij aan de overnemende cvba met 
sociaal oogmerk Goedkope Woning wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 4: 
 
De vertegenwoordiger van de stad krijgt mandaat om de hiervoor weergegeven 
voorstellen van de raad van bestuur aan de algemene vergadering goed te keuren. 



 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de cvba met sociaal oogmerk Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. 

 

18. 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. 

De gemeenteraad, 

 

1. 

 

Op 23.05.2017 ontving de stad de voorwaardelijke uitnodiging tot de bijzondere 

algemene vergadering van de CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) Goedkope Woning, die plaatsvindt op donderdag 29.06.2017. 

 

De vergadering vindt plaats om 18.30 u. op het stadhuis te Kortrijk.  

 

De voormelde bijzondere algemene vergadering zal enkel worden georganiseerd ingeval 

de fusie tussen de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en de Goedkope 

Woning op 29.06.2017 een feit is. 

 

2.  

 

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering luidt als volgt: 

 

-  Herschikking van de bestuursmandaten: beëindigingen en benoemingen. 

 

3. 

 

Indien de voormelde fusie plaats heeft, dan wordt de stad aandeelhouder in de CVBA 

Goedkope Woning. 

 

Bijgevolg moet een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van de CVBA Goedkope Woning worden aangeduid.  De 

gemeenteraad is daartoe bevoegd krachtens art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet. 

 

Aangezien door de fusie de CVBA Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 

wordt ontbonden, stelt het college voor om de huidige vertegenwoordiger en plaats-

vervangend vertegenwoordiger in de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestings-

maatschappij aan te duiden als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de CVBA Goedkope Woning. 

 

In de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij is de heer Ludo Depuydt 

vertegenwoordiger en mevr. Annie Vercaemer plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

 

4.  

 

De CVBA Goedkope Woning wordt bestuurd door een raad van bestuur van 13 leden met 

een mandaat van drie jaar. 

 



Acht bestuurders zijn voorbehouden aan de stad Kortrijk en/of het OCMW Kortrijk.  Drie 

mandaten zijn voorbehouden aan andere gemeenten en OCMW’s.  Eén mandaat is 

voorbehouden aan andere inschrijvers die geen provincie, gemeente of OCMW zijn. 

 

Een bestuurder voor een gemeente moet door de gemeenteraad worden voorgedragen 

(zie art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet). 

 

Een kandidaat-bestuurder moet geen vennoot zijn of worden. Hij/zij moet ook geen 

schepen of gemeenteraadslid zijn. 

 

Kandidaturen voor bestuurder, in het geval van de gemeente de voordrachten daartoe, 

moeten bij de CVBA Goedkope Woning vóór 21.06.2017 worden ingediend.  Enkel met 

tijdig ingediende kandidaturen mag rekening worden gehouden. 

 

5. 

 

Thans dient de gemeenteraad te beslissen over de volgende punten: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017; 

- de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de CVBA Goedkope Woning; 

- het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad  in de bijzondere algemene 

vergadering van 29.06.2017. 

 

6. 

 

Het college stelt, met verwijzing naar het voorgaande, aan de gemeenteraad voor: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017 goed te 

keuren; 

- de heer Ludo Depuydt aan te wijzen als vertegenwoordiger en mevr. Annie 

Vercaemer als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van de CVBA Goedkope Woning, telkens voor de duur van de legislatuur en 

uiterlijk tot aan vervanging; 

- van stadswege geen kandidaat-bestuurders voor te dragen, maar de voordracht 

van een kandidaat-bestuurder voorgedragen door het OCMW van Harelbeke te 

ondersteunen; 

- de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering van 

29.06.2017 te mandateren om via hun stemgedrag uitvoering te geven aan de 

beslissingen van de gemeenteraad. 

 

7. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5° en art. 35 par. 2, 2°; 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

 



BESLUIT: 

 

Keurt de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de CVBA Goedkope 

Woning van 29.06.2017 goed. 

 

Beslist van stadswege geen kandidaat-bestuurders voor te dragen, maar de voordracht 

van een kandidaat-bestuurder voorgedragen door het OCMW van Harelbeke te 

ondersteunen. 

 

Mandateert de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering 

van 29.06.2017 om via zijn/haar stemgedrag uitvoering te geven aan de beslissingen 

van de gemeenteraad in dit dossier. 

 

*** 

 

Daarop gaat de gemeenteraad over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding 

van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van CVBA Goedkope Woning, telkens voor de duur van de legislatuur en 

uiterlijk tot aan vervanging. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

a. Stemming voor de vertegenwoordiger 

 

Ludo Depuyt bekomt 15 stemmen voor.  Er zijn 0 stemmen tegen en 0 blanco’s en 

onthoudingen. Eric Kerckhof bekomt 14 stemmen. 

 

b. Stemming voor de plaatsvervanger 

 

Annie Vercaemer bekomt 15 stemmen voor.  Er zijn 0 stemmen tegen en 0 blanco’s en 

onthoudingen. Rosanne Mestdagh bekomt 13 stemmen.  Er werd 1 ongeldige stem 

uitgebracht. 

 

Om deze redenen; 

 

BESLUIT: 

 

Ludo Depuyt is aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van CVBA 

Goedkope Woning voor de duur van de legislatuur en uiterlijk tot aan vervanging. 

 

Annie Vercaemer is aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van CVBA Goedkope Woning voor de duur van de legislatuur en uiterlijk tot 

aan vervanging. 

  



DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

19. Nieuwe schoolraad stedelijk basisonderwijs Harelbeke.  Aktename. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De huidige mandaten van de schoolraad liepen af op 31.03.2017. Een nieuwe schoolraad 

moest worden verkozen.  

 

Een schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezing, hetzij door aanduiding vanuit 

de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad. De stedelijke basisscholen 

beschikken over een pedagogische raad/ouderraad en leerlingenraad. 

 

De schoolraad werd herkozen op het overleg schoolraad op 18.04.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-  het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 

onderwijsraad, inzonderheid artikel 12; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt akte van de herverkiezing van de schoolraad. 

 

Volgende personen werden gekozen. 

 

Voor het schoolbestuur:  

 

Patrick Claerhout, Charly Nowé, Leen Pison, Patricia Lambert en Luc Byttebier 

 

Voor het personeel:  

 

Kaat Vandierendonck, Linda Bekaert, Marjan D’Huyvetter en Annelies D’Haese 

 

Voor de ouders:  

 

Sofie Tessier, Isabelle Lambersy en Tine Tytgat 

 

Voor de lokale gemeenschap:  

 

Joris Degroote, Betty Demey en Marysse Liénard-Weydts. 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

20. Vragenkwartiertje. 

 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 19 JUNI 2017 

 

 

1.Raadslid Stijn Soetaert aan de schepen van feestelijkheden 

Wat is de status van het inzetten van de veegmachine bij de Bavikhoofse feesten? 

Opnieuw leeft de vraag om op zondag te vegen. 

 

2. raadslid Francis Pattyn: 

Hoever staat het met de doorgedreven samenwerking van OCMW en de stad? Is dit reeds 

in voorbereiding i.f.v. het komende decreet?  Wat is de status van de digitale facturatie? 

 

3. Raadslid Kathleen Duchi: 

Wat is de betekenis van de borden die op de invalswegen van de stad Harelbeke staan? 

 

4. Raadslid Eric Kerkhof: 

Ik stel vast dat op de recyclageparken van Harelbeke – Deerlijk – Zwevegem en Kortrijk 

nogal wat verschil is in tarief bij het aanvoeren van groen- en ander afval door een 

inwoner als hij dit doet met zijn personenwagen zonder aanhangwagen.  

Na het wegen kan men een verschillend aantal kg  groen gratis kwijt : 25 kg in 

Zwevegem en 50 kg gratis in Harelbeke Deerlijk en Kortrijk ( 3 parken volledig gratis) 

In Zwevegem kan men na wegen een ticket nemen van 2 € en mag daarvoor alle fracties 

afzetten, in- begrepen grotere hoeveelheden groen en rest afvallen. 

Deerlijk en Harelbeke hanteren min 2 € en betalen volgens kostprijs aangevoerde fracties 

met gevolg dat dikwijls op en af gereden wordt voor herweging. 

3 parken zijn in Kortrijk volledig gratis. 

Ik vind dat dit verwarring en ook misbruik meebrengt om niet te spreken van 

ontevredenheid die sluikstorten in de hand werkt. 
 

5. raadslid Rosanne Mestdagh: 

5.1.Bomen in de Stasegemsesteenweg in de middenberm. Het viel me een tijd geleden 

op dat de bomen in de Stasegemsesteenweg tussen de Mol en de sporthal er triestig bij 

staan. Er staan nauwelijks blaadjes aan, terwijl deze verderop in de boombakken heel 

wijd open staan, volop in bladeren. Wat is hiermee aan de hand, ik weet dat het nu door 

de droogte een probleem is, maar dit is al langer zo, heeft niets met de warmte en 

droogte te maken. Hebben ze een bepaalde ziekte en zijn deze bomen nog in garantie ? 

 

5.2. Op 27 mei was er het eerste foodtruckfestival in Harelbeke, een geslaagde 

organisatie door ons feestcomité, waarvoor een dikke proficiat ! Het gaf een extra duwtje 

aan onze ommegang waarbij de kermiskramen nu op een andere plaats moeten staan, nl 

aan het station. Toch jammer, een paar maanden geleden ben ik hier tussen gekomen 

om te vragen om die fontein eens te laten kuisen en na te zien waarom ze niet de druk 

heeft die ze zou moeten hebben, een blikvanger op het mooi aangelegde stationsplein en 

nu met de ommegangfeesten een slordige indruk van onze stad. Jammer dat dit zo 

verwaarloosd wordt en aan de bevoegde schepen de vraag om daar dringend werk van te 

maken om dit in ere te herstellen. 

 
6. Raadslid Hilde De Bruyne: 

6.1.Ik verneem dat er veel mensen lek rijden op de heraangelegde trage wegen.  Zijn er 

daar misschien glasdeeltjes in de gebruikte ondergrond?  Kan dat bekeken worden? 

 



6.2.Naar verluidt stonden er veel distels aan de jeugdlokalen.  Kan daar iets aan gedaan 

worden? 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Antwoord van schepen Annick Vandenbuerie 

Er is niks veranderd aan de houding van de stad Harelbeke voor wat betreft het ter 

beschikking stellen van de veegmachine op zondagmorgen.  Dit zullen we niet doen. 

Er zal opgekuist worden op maandagmorgen.  

Naar verluidt is het feestcomité van Bavikhove ook geen vragende partij. 

 

Ocmw voorzitter Dominique Windels: 

Voor alle duidelijkheid: de inkanteling van het OCMW als rechtspersoon in de stad komt 

er niet.  Het OCMW blijft een onafhankelijke rechtspersoon.  Er is wel een 

samenwerkingstraject ingezet om sociale activiteiten samen te brengen.  Op één van de 

volgende raadscommissies moeten we een voorstelling brengen over welke trajecten we 

zullen volgen in de toekomst. 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt: 

Het project digitale facturatie verloopt tamelijk goed.  We zijn van de kinderziektes 

verlost. 

 

Wat betreft de vragen rond de bomen in de Stasegemsesteenweg: ik zal dit navragen. 

 Antwoord van de dienst : Groeien inderdaad niet goed. Combinatie van slechte 

groeiplaats én de aanhoudende droogte. Zullen zich deels herstellen. Korte-

omloop-bomen, voorzien om maar 20 jaar mee te gaan. 

 

De vraag rond de distels wordt doorgegeven aan de groendienst. 

 Antwoord van de dienst : De melkdistels (geen echte distels) die aan school 

stonden werden vorige week doorgegeven aan de aannemer. Die ging dit deze 

week in orde brengen.  

 De distels en andere wilde plantengroei omgeving parking voetbal werd deze 

week gemaaid door onze maaiploeg. Is oké. 

 

Wat betreft de recyclageparken.  Dit is een zeer moeilijk verhaal. Reeds in de vorige 

legislatuur werd een poging gedaan om een tarief af te spreken in gans de streek.  

Uiteindelijk is dit gebotst op de gemeentelijke autonomie en zijn er een paar grote 

intergemeentelijke parken ontstaan zoals het park Deerlijk Waregem Wielsbeke.  Daar 

geleden dezelfde regels, zijn ze op elkaar afgestemd qua uren en kunnen de inwoners op 

elkaars park. 

 

Antwoord schepen Patrick Claerhout voor wat betreft de bedekking van de voetwegen: 

We werkten in het verleden met breekpuin.  Nu hebben we dit beter omschreven in het 

bestek zodat het kwalitatiever is. 

 

Antwoord burgemeester Alain Top: 

De borden langs de invalswegen werden op vraag van het FAVV geplaatst.  Dit heeft te 

maken met de vogelgriep die uitgebroken is in Lauwe.  Er is een schutskring van 3 

kilometer waar zeer weinig mag en een schutskring van 10 kilometer waar vervoer 

verboden is.  De N36 is de grens van 10 kilometer vandaar dat er borden staan voor 

iedereen die richting Kortrijk rijdt met de waarschuwing dat er geen gevogelte mag 

vervoerd worden.  We hebben zo goed en zo kwaad als we kunnen de communicatie 

gevoerd.  Ik moet je vertellen dat de gecoördineerde communicatie vanuit het FAVV zeer 

mank loopt.  

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 19 JUNI 2017 



 

 

Openbare zitting 

 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2016.  

Kennisname. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

Eerst en vooral danken wij de verantwoordelijken van het OCMW voor het goed 

gedocumenteerd jaarverslag en de uitvoerige toelichting bij de rekening. 

2016 was een uitdagend jaar voor ons OCMW: de lat lag hoog : de uitbreiding 

van de Vlinder met 63 bedden, de realisatie van een derde dienstencentrum en  

 de uitbouw van het nieuwe dagverzorgingscentrum. 

 Maar daarnaast bleef de permanente aandacht voor de armoedebestrijding, de 

 opvang van vluchtelingen en de extramurale en intramurale bejaardenzorg. 

 

 Uit het jaarverslag blijkt duidelijk dat het OCMW hier een aantal juiste keuzes heeft 

 gemaakt: Vb. in de organisatie van de bijkomende bedden in De Vlinder. 

 Alle doelstellingen worden behaald en binnen het uitgetekend financieel kader. 

 Ook opvallend is dat budget en rekeningscijfers heel dicht bij elkaar aansluiten. 

 Ook op het vlak van het patrimoniumbeheer wordt belangrijke vooruitgang 

 geboekt. 

 

Onze fractie in het OCMW werkt actief en constructief mee aan dit beleid. 

 

Wij wensen vanuit onze fractie in de gemeenteraad de OCMW-Raad en de 

OCMW-administratie geluk te wensen met de realisaties gedurende het 

voorbije jaar.  

 

Antwoord van OCMW voorzitter Dominique Windels: 

Ik zal deze positieve boodschap zeker overmaken aan de diensten. 

 

 

2 Jaarrapport 2016.  Deel 1 Jaarrekening 2016. Vaststelling. 

 

Tussenkomst van Francis Pattyn: 

 

De rekening van 2016 en de parkeerproblematiek van ons centrum. 

 

1)De rekeningcijfers: -goed resultaat: -groot overschot, autofinancieringsmarge wordt 

ongeveer maal negen? MET dank aan de financiële dienst voor documentatie. 

 

2)Toch geeft deze rekening bij verdere analyse aanleiding tot belangrijke bedenkingen: 

 

a)De leegstand zowel van woningen als van winkels stijgt ondanks het gevoerde beleid: 

Dit vraagt nader onderzoek en strikte opvolging. 

 

b)De evolutie en de timing van de werken aan het Marktcentrum :In welke stad is het 

mogelijk om een bouwput midden het Centrum maanden te laten liggen, een wakkere 

burger vroeg mij of dit te maken had met de herdenking van de Mijnenslag van 1917?  Ik 

heb hem moeten teleurstellen… 

De werken op de markt liggen al meer dan een maand volledig stil.  Tot mijn grote 

verbazing vernam ik dat de werken voor de archeologie een maand eerder afgerond waren 

dan voorzien maar dat de volgende aannemer pas zal starten na het verlof.   

Wat ik in niet begrijp is hoe een werk een maand eerder klaar is dan voorzien maar in de 

budgetwijziging wordt nu wel €50.000 extra voorzien? 



We zitten nu in een periode dat er kon flink doorgewerkt worden zonder weerverlet, zeer 

spijtig dus dat zo’n project nodeloos gerekt wordt.  Dit betekent dan het project nogmaals 

met drie maanden wordt verlengd.  Ik stelde (nu al een maand geleden) onmiddellijk voor 

om de herashekkens dichter bij de put te plaatsen om zo wat extra broodnodige parking 

te voorzien tot aan de volgende werken.  De diensten vonden dit een goed idee maar net 

zoals al onze andere voorstellen om extra parking te voorzien in ons centrum kwam er nog 

maar weinig van in huis.    

Ik denkt niet dat het nog nodig is om de nood aan extra parking aan te kaarten voor 

klanten van handelaars, voor het personeel van de stad, OCMW en scholen en niet te 

vergeten de bezoekers van het rusthuis en dienstencentrum.  In bijlage vindt u ons 

constructief voorstel om een 40 tal extra parkingplaatsen te voorzien.  Recentelijk is er op 

de rechterkant reeds wat extra parking voorzien, nu nog de linkerkant.  Kan dit spoedig 

uitgevoerd worden aub of mogen wij dit zelf verplaatsen? 

Dit weekend wordt volgens de uitnodiging die we hebben ontvangen:  Drie, twee, één 

START, moet dit niet eerder het volgende worden :”Drie, twee één , STOP, wij hebben ons 

putje gemaakt en gaan nu al met congé payé”. 

 

c) Het zwakste resultaat van deze rekening is uiteraard de realisatiegraad van onze 

investeringen: met 45% realisatiegraad is onze Schepen van Openbare Werken Jacques in 

2016 grandioos gebuisd.   Niet minder dan 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2017 maar 

in 2017 wordt in de budgetwijziging na louter 5 maanden opnieuw reeds 2 miljoen 

doorgeschoven naar 2018 of hoe Harelbeke Vooruit eerder Harelbeke trappelt ter plaatse 

wordt.   Er worden uiteraard wat redenen aangehaald die vooral aan externe factoren te 

wijten zijn:-voor subsidies te bekomen, de complexiteit van de dossiers, de traagheid van 

andere instanties enz.  Maar misschien is het goed in eigen boezem te kijken: is ons 

departement Grondgebiedszaken wel voldoende operationeel voor deze dossiers en is er 

wel voldoende efficiëntie en daadkracht in deze coalitie?  Andere voorbeelden zijn de drie 

aanbestedingen voor de kleedkamers, De voorlopig 11 verrekeningen in het bouwdossier 

van de Academie SABV, de vele overbodige studiekosten, wiens stokpaardje was het ook 

al weer dat er in de vorige legislatuur teveel studiekosten waren, welnu in deze legislatuur 

betalen wij ons BLAUW aan juridische kosten en studiekosten. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Na de algemene bespreking door Francis wens ik nog even stil te staan bij 

onze investeringspolitiek op langere termijn en onze schuldgraad. 

Vanuit Europa worden overheden en privé bedrijven zeer actief gestimuleerd 

om meer te gaan investeren. De Europese overheid heeft daar al jaren vele 

honderden miljarden in geïnvesteerd. 

Onze intresten liggen historisch laag dus kan er goedkoop worden geïnvesteerd. 

U zou dus kunnen verwachten dat dit ook bij onze lokale overheden het geval is. 

Een aantal besturen doen dit, een aantal niet. 

Wij worden geconfronteerd met enkele grote projecten zoals de Leiewerken en de 

herinrichting van ons Stadscentrum, waar wij bijkomend een buffer van 1 miljoen euro 

voor hebben aangelegd. Wij zitten in de categorie van de defensieve beleggers o.i.v. de 

autofinancieringsmarge en het BBC systeem. 

Wij plannen wel voorzichtig onze investeringen, wij voeren ze dan nog slechts 

gedeeltelijk uit. 

Maar er zijn toch ook belangrijke investeringen in onze gemeente: het OCMW zal 

gedurende de voorbije jaren ruim 20 miljoen geïnvesteerd hebben in de realisatie van 

de Vlinder, wat de investeringen van lokale besturen verdubbeld. 

 

Vandaag zitten wij bij de stad met een schuld van 650 euro per inwoner, die tegen eind 

2018 kan doorstijgen tot 750 à 800 euro.  

Vandaag heeft het OCMW een schuld van 800 euro per inwoner. 

In 2019, na de inkanteling van het OCMW in de Stad wordt dat een schuld van 1500 à 

1600 euro per inwoner. 

Algemeen wordt een rentestijging verwacht tijdens de volgende legislatuur. 



Vandaar enkele vragen: 

-In welke mate zijn onze leningen ingedekt tegen een potentiele rentestijging? 

-Hoe gaan wij om met ons patrimonium in de komende jaren: het landbouwpatrimonium 

 bij het OCMW, pastoriën en kerkgebouwen, leegstaande stadsgebouwen, LOI-woningen, 

 

Tussenkomst Stijn Derammelaere: 

Ik wil de stadsdiensten bedanken voor het uitvoerig verslag dat we hier vandaag kregen. 

Ik wil tevens de oppositie bedanken voor de terechte aandachtspunten die aangehaald 

werden.  Nu wil ik toch een stuk de verdediging van de stadsadministratie opnemen en 

Francis uitdagen om in Vlaanderen één bouwput te vinden die slechts één maand blijft 

liggen.  Dan zoek ik een gemeente waar een dergelijk groot project die invloed heeft of 

andere deelprojecten zoals de Schelde-Seine verbinding die dit project kan afmaken 

binnen de vooropgestelde termijn.  Voor wat betreft de sterkte van het departement 

Grondgebiedszaken.  Daarstraks hoorde ik u in deze zelfde gemeenteraad nog klagen 

over teveel externe ondersteuning en tegelijkertijd zegt u dat de capaciteit van de dienst 

Grondgebiedszaken misschien te klein is.  Dit zijn toch zaken die elkaar tegenspreken.  Ik 

ondersteun het pleidooi voor extra parkeerplaatsen maar ik denk dat die op een betere 

locatie moeten gezocht worden zoals voorgesteld. 

 

Tussenkomst Tijs Naert: 

Ik wil nog een aantal detailopmerkingen maken. 

1ste detailopmerking i.v.m. energie: ik denk dat we inderdaad toe zijn aan een evaluatie 

van het huidige premiestelsel en dat we misschien moeten nadenken over het 

subsidiëren van andere zaken zoals bv warmtepompen.  Wat betreft het groen: ik denk 

dat het van belang is dat we nadenken over hoe we de mogelijkheden om groen in onze 

stad te krijgen, nog te doen stijgen.  In verband met de vaststelling dat het verdwijnen 

van het straatlicht in de week geen invloed heeft op de woninginbraken, wel in tegendeel 

dat het aantal woninginbraken vermindert.  Ik ben blij om dat vast te stellen.  Ik ben blij 

om vast te stellen dat de vrees dat er extra inbraken zullen komen door gebrek aan 

straatverlichting dat die niet uitkomt.  Wat betreft het bedrijvencentrum: het is 

inderdaad zo dat het bedrijvencentrum een moeilijke start gekend heeft maar ik denk dat 

het een voorbeeld is van een samengaan tussen reguliere economie en sociale economie 

in onze stad.  Deze manier van benaderen begint toch te werken. Om helemaal positief 

te eindigen: u verwijst naar negatieve voorbeelden in Harelbeke. Ik verwijs naar een 

positief voorbeeld in Harelbeke bv de aanwerving van een toeleider in diversiteit.  Dat 

maakt dat mensen die het moeilijker hebben in Harelbeke sterker in hun schoenen staan 

en andere gemeenten zoals bv Waregem kijken met jaloezie met wat er hier in Harelbeke 

gebeurt.   

 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt voor wat betreft de kritiek op de lage realisatiegraad 

van 45 % bij investeringen moet ik beamen dat dit zeer laag is.  Ik zal hier geen 

opsomming geven van alle diverse redenen die daartoe geleid hebben.  Meer algemeen 

wil ik zeggen dat we momenteel met hele zware werven zitten waarbij de juiste timing 

van betaling, facturatie en zo verder heel moeilijk in te schatten is en waarbij de diensten 

de neiging hebben om meer te voorzien dan nodig om zeker niet in de problemen te 

komen.  Die zware werven zorgen er ook voor dat er bv bij de Leiewerken heel veel tijd 

inkruipt.  Er is ook heel veel geld mee gemoeid zodanig dat dit weinig invloed heeft op de 

investeringsgraad.  Samen met de financieel beheerder werk ik verder aan het budget 

om ervoor te zorgen dat de diensten in de toekomst beter zicht krijgen op hoe ver ze 

staan met hun kredieten.  Dit is een van de redenen waarom we momenteel al met een 

budgetwijziging komen.  Zaken die we bij opmaak nog niet wisten te gaan corrigeren.  

Nu hebben we immers al meer zicht over de uitgaven.  Heel concreet voorbeeld: school 

Zuid: op vandaag is er nog geen goedgekeurd bouwdossier en wellicht zullen we ook 

daar moeten schuiven met kredieten.  Ander voorbeeld: voor wat betreft de vraag rond 

de ondersteuning van het project rond de Markt en het PPS verhaal.  U zou toch moeten 

weten dat dit een “once in a lifetime” project is waarin als we het goed willen doen 



voldoende experten inhuren om er voor te zorgen dat we geen fouten maken want fouten 

zouden ons daar zuur te staan komen. 

Wat betreft uw vraag over goedkoop lenen: dit doen we al op vandaag.  We hebben in 

2016 geleend aan een zeer lage rentevoet, aan een vaste rentevoet ondermeer via de 

Smart City’s lening en in 2017 zullen we geen lening meer moeten opnemen waardoor 

we eigenlijk op een zeer goedkope manier kunnen werken.  We zijn voorzichtig als het 

gaat over investeringen.  We zijn uiteraard gebonden aan het systeem van de 

autofinancieringsmarge.  Die mag niet negatief zijn maar ik streef er in 2017 naar om 

naar 75 % uitvoeringsgraad te gaan alhoewel ik dit niet durf te beloven want als er op 

een grote werf iets mis gaat dan heeft dit ongetwijfeld een groot effect op het 

realiseringspercentage van de investeringen.   

 

Reactie van OCMW voorzitter Dominique Windels:  

Ik betwist het bedrag van 800 euro leningslast per inwoner.  Ik gok op 270 euro per 

inwoner want je moet er de VIPA subsidies van af trekken.  Voor wat betreft het 

inkantelingsverhaal : het is duidelijk dat na 2019 het OCMW als rechtskundige entiteit 

blijft bestaan dus ook de schuld opgebouwd door het OCMW blijft gekoppeld aan het 

OCMW.  Wat betreft het patrimonium: we zitten in een eindfase van onderhandelingen 

van 2 hoeves.  Normaal zal de verkoop van die 2 hoeves dit jaar afgerond worden.  Ik 

stel voor dat we meer info voorzien op één van de volgende raadscommissies.  

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout:  

Ik ben een stuk ontgoocheld in uw tussenkomst.  Er zit geen vertraging op het project.  

Nu zijn we bezig met de verplaatsing van de nutsleidingen op de markt wat uiteraard ook 

zijn effect heeft.  Wat betreft het archeologisch onderzoek: de bouwput werd pas op 1 

juni vrijgegeven voor de volgende aannemer.  We hebben 50 000 euro extra moeten 

voorzien omdat we meer kubieke meter aarde verplaatst hebben vanwege de vondst van 

een muur uit de 11de eeuw.  Wat betreft de opstalaktes: het is pas als alles getekend is 

dat de werken effectief kunnen beginnen.  Momenteel staan er reeds nieuwe herassen 

van de toekomstige aannemer en bouwpromotor en we hebben bij het plaatsen ervan 

ook al extra parking voorzien.  We moeten er uiteraard ook voor zorgen dat dit op een 

veilige manier gebeurt. 

 

Ook aan het Paretteplein zijn we aan het werken aan extra parking.  Daar zouden we de 

zoen en vroomzone naast de school buiten de schooluren Blauwe zone maken waardoor 

er extra parking ontstaat.  Voor de rest is het zo dat wat betreft het niet halen van een 

correct uitvoeringspercentage, moet ik meegeven met het feit dat we in synergie gaan 

met de nutsmaatschappijen, het er soms voor zorgt dat dossiers langer aanslepen dan 

gewenst. 

 

Wat betreft uw vragen rond het bedrijvencentrum: het bedrijvencentrum zit bijna vol.  Er 

is nog een halve unit over nu en één bureel dat kan verhuurd worden.  Dus dit wordt 

stilaan een succes.  Wat betreft de leegstand en de winkelpanden: we zitten op het 

niveau van onze regio en dat is meer dan normaal. Wat betreft de verhuringen leegstand 

langer dan 3 jaar zitten we lager dan het gemiddelde.  Wat betreft verhuringen van 1 tot 

3 jaar zitten we hoger dan het gemiddelde maar dat heeft alles te maken met de 

leegstand van de vroegere Warma.  Daar gaat het toch over 1 000 m2 die leeg staat en 

die uiteraard te maken heeft die leegstand met de werken op de markt.  Korter dan 1 

jaar dan zitten we op een normale curve. 

 

Reactie burgemeester Alain Top:  

Ik wil toch even repliceren op de bedenking dat de projecten van de markt traag 

verlopen.  Ik ga ervan uit dat wij geen vertraging hebben en ik wil toch even schetsen 

dat wij in de laatste 5 jaar sinds de opmaak van het RUP allemaal gerealiseerd hebben.  

Je mag niet vergeten dat er aan elke realisatie ook een grote doorlooptijd zit.  Bv : de 

aankoop van de gronden, de onteigeningsprocedures van twee panden, de opmaak van 

het PPS project, we hebben een verkavelingsplan goedgekeurd, we hebben een 



bouwaanvraag die ondertussen goedgekeurd is.  Op zo’n moment bouwt iedereen 

zekerheden in, wij bouwen zekerheden in, de promotor bouwt zekerheden in, de 

aannemer bouwt zekerheden in.  Alle termijnen moeten altijd gerespecteerd worden en 

zo schuift altijd alles uiteraard op.  Een concreet voorbeeld van wat ik zeg is de 

bouwaanvraag.  Zij werd pas ingediend nadat een verkavelingsplan werd goedgekeurd 

mede met de bouwvergunning.  Aan de bouwvergunning hangt een beroepstermijn.  Die 

loopt pas af op 01.06 en pas dan kunnen we dat agenderen op deze gemeenteraad en 

kunnen we de aktes gaan verlijden.  Dit is nu pas uitvoerbaar voor verschillende partijen 

en straks prikken we een datum om die aktes te tekenen.  Het feit dat er daar nu al een 

aantal maanden een bouwput ligt in onze centrumgemeente is eigenlijk geen teken van 

vertraging maar een teken van voorsprong op het schema. Om tijd te winnen hebben we 

het archeologische onderzoek op voorhand uitgevoerd voorafgaand aan de bouwwerken 

zodanig dat er bij verrassingen er weinig tijd verloren gaat.  Om kosten te sparen hebben 

we ervoor geopteerd om aarde niet opnieuw in de put te gooien maar onmiddellijk af te 

voeren zodanig dat de aannemer die aarde niet opnieuw moest uitgraven.  Na het 

tekenen van de aktes kunnen we onmiddellijk beginnen aan de werken.  Voor alle 

duidelijkheid, het is niet zomaar een parking die we aanleggen, het is een once in a 

lifetime project voor de stad Harelbeke.  We gaan een markt realiseren, we gaan een 

binnenplein met een parking realiseren, we gaan een groot bouwproject realiseren met 

een ondergrondse parking voor de bewoners.  We zullen in synergie gaan met de 

Leiewerken, dat toch ook een heel groot project op zich is.  Wat betreft de vraag rond 

operationaliteit van dienst grondgebiedszaken versus specialisme.  Geen enkele 

gemeente heeft de operationele draagkracht en tegelijkertijd de specialisatiekracht om 

dit allemaal met eigen middelen te doen.  We hebben ervoor geopteerd om op grote 

lijnen te volgen met ons departement grondgebiedszaken en ons laten bijstaan in 

speciale zaken.  Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een pluim te 

werpen naar iedereen zowel de externe mensen die ons bijstaan als diegene die het 

project opvolgen in het stadhuis. 

 

Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

In verband met de leegstand volg ik de analyse van de oppositie maar ik denk dat we 

met het gevoerde premiebeleid de samenwerking met de sociale verhuurmaatschappij De 

Poort de leegstandsheffing een belangrijke dam geworpen hebben tegen de grotere 

leegstand in onze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat zonder deze maatregelen de 

toestand slechter zou zijn dan dat die op vandaag is. Ik sta open voor nieuwe ideeën en 

voor eventuele andere oplossingen alleen hoor ik deze niet van de oppositie en dat lijkt 

mij een constante in deze vergadering. Ik hoor nooit een alternatief. 

 

Reactie van raadslid Rik Pattyn op het antwoord van schepen OCMW voorzitter 

Dominique Windels: 

Ik lees op een bepaalde bladzijde op de OCMW rekening van de financieel beheerder van 

het OCMW dat er op 31.12.2016 een schuld is van 861 euro per inwoner. 

Misschien kan de OCMW voorzitter een deliberatie organiseren tussen mij en de 

financieel beheerder zodoende een juist antwoord te verkrijgen. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Toen ik zei dat het departement grondgebiedszaken onvoldoende operationeel was heb ik 

nooit willen twijfelen aan hun bekwaamheid.   

 

 

3 Jaarrapport 2016.  Deel 3: Jaarverslag Stad Harelbeke 2016.  Goedkeuring. 

 

Tussenkomst Stijn Derammelaere: 

Ik ben tevreden over de manier waarop dit jaarverslag gebracht wordt.  Het is goed dat 

naast de louter technische rapportering van BBC ook op een verhalende manier onze 

stad in kaart gebracht wordt die immateriële zaken zijn voor mij ook belangrijk.  Het is 

belangrijk dat burgers een mooi aanbod krijgen in ruil voor hun belasting.  Dat de 



dienstverlening toegankelijk is, dat er een correct beleid gevoerd wordt dat de 

communicatie goed is, dat er ingespeeld wordt op sociale media, dat er aandacht is voor 

openbaar groen, voor trage wegen, voor sport, dat we een nieuwe hoge brug hebben in 

ons centrum, dat er een groot aanbod is van dienstverlening naar onze inwoners toe. 

 

Reactie van schepen van communicatie David Vandekerckhove: 

Ik zal mijn geuzentitel van schepen van facebook hoog in het vaandel dragen.  

 

Verdere opmerkingen van raadslid Donald Langedock: 

Ik zie inderdaad dat het gebruik van Facebook in een stijgende lijn gaat.  Ik wil toch even 

aandacht vragen en de vraag stellen rond de vakantiewerking en de museabezoeken.  Ik 

zie dat daar lagere cijfers gehanteerd worden dan in de voorgaande jaren.  Hopelijk gaat 

dit in 2018 opnieuw in stijgende lijn. 

 

Tussenkomst Rik Pattyn: 

Ik wil even een aantal cijfers uit dit jaarverslag halen . 

De bevolkingsevolutie: onze bevolking steeg van 2013 tot 2016 met 426 bewoners. 

Het aantal éénsgezinswoningen in onze stad steeg netto met 200 woningen 

Het aantal appartementen in onze stad steeg met 275. Daarnaast zit er nog 

een aangroei aan te komen van 250 à 300 appartementen in de komende jaren. 

Kortom: wij zitten met een geleidelijke groei van onze bevolking maar een zeer 

sterke groei van ons woningpatrimonium. 

Zitten wij niet met een idee fixe van 30 000 inwoners dat wij maar ten vroegste 

over tien of vijftien jaar bereiken en zijn deze cijfers niet één van de oorzaken van 

de toename van de leegstand of creëren wij als bestuur niet zelf leegstand. 

 

Onze leegstand stijgt in de voorbije jaren van 190 woningen naar nu 220 woningen of  

een stijging van 15%. Nochtans was een belangrijke doelstelling van de 

leegstandbelasting de leegstand te doen dalen en dit patrimonium opnieuw te activeren. 

Deze belasting brengt momenteel 200 000 euro op en zal ongetwijfeld nog doorstijgen. 

Deze belasting werd in deze raad quasi unaniem goedgekeurd maar is nu toch aan een 

grondige evaluatie toe. 

 

1) Blijkbaar bestaat er een kern van woningen, dat niet op de huur- of koopmarkt 

geraakt 

Vbn:-verouderde onaangepaste woningen in landelijk gebied, grotere herenwoningen 

als oud politiekantoor of Markstraat 74, woningen die te koop blijven staan. 

Dit dient verder onderzocht te worden. 

2) Het sociaal karakter van dit reglement is ondermaats 

Woningen van de sociale bouwmaatschappij of huizen van welzijnsorganisaties  

vallen ook onder deze regeling onder het mom van het gelijkheidsbeginsel maar zijn 

het billijkheidsbeginsel en het eigendomsrecht ook geen belangrijke rechtsprincipes.  

En is een koppeling met het KI van de woning hier niet aangewezen, zeker in de fase  

waarin de bedragen oplopen tot 2 400 tot 4 800 euro per jaar 

3) Collega Langedock pleitte in de Commissie voor meer actieve begeleiding van de 

eigenaars bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor hun woning. 

De piste van ‘De Poort’ is hier alvast een goede mogelijkheid. 

 

Laat ons in het licht van deze cijfers dit leegstandsreglement ernstig evalueren , 

meer begeleiding voorzien en vooral dit reglement socialer maken 

 

Reactie David Vandekerckhove  

Ik deel uw aanbodanalyse.  Helaas beschikken we op vandaag over niet veel 

instrumenten om daar iets aan te doen.  Die zitten momenteel bij de hogere overheid.  

We proberen binnen het gemeentelijk niveau een aantal krachtlijnen te bespelen maar 

onze speelruimte is jammergenoeg beperkt.  Ik deel ook uw analyse ivm de maxigroep.  

Ook vandaag zijn we al bezig met de actieve bemiddeling maar na 6 jaar in het 



bestraffende systeem te zitten kan bemiddeling misschien wel een stuk moeizaam zijn.  

Dat is misschien wel een probleem waar we eens extra moeten naar kijken. 

 

Reactie van schepen van jeugd en sport Michaël Vannieuwenhuyze: 

In verband met de vakantiewerking: het is inderdaad zo dat het aantal deelnemers 

achteruit gaat.  Dat heeft te maken met minder werkingsdagen in 2016 dan in de 

voorafgaande jaren plus dat het aanbod in de sector vergroot en dat kinderen ook eens 

iets anders kiezen.  Dezelfde analyse kan gemaakt worden van de Grabbelpas.  In 2017 

is het nieuwe ervan af en er moet nagedacht worden over een alternatief. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

Wat is de stand van zaken van de verkoop van het politiegebouw en de Marktstraat 74? 

 

Antwoord van schepen Inge Bossuyt: 

Zonder al te veel in detail te willen gaan mag ik zeggen dat er goede hoop is. 

 

Vraag van Donald Langedock: 

Ik merk dat er 40 000 euro extra voorzien wordt rond het integriteitsproject en het 

project rond leiderschap.  Zijn er bijkomende projecten? 

 

Antwoord van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Dit is gedeeltelijk een nieuw project en gedeeltelijk een verhoging van het budget van 

het project rond leiderschap.  Het nieuw project handelt rond integriteit maar de 40 000 

euro verhoging moet je salderen met de 15 000 euro subsidies die wij gekregen hebben 

van Diversity op basis van een winnend projectvoorstel. 

 

Vraag van raadslid Donald Langedock: 

Wat zijn de consequenties van de omslagkosten brandweer die verhogen met 98 492 

euro? 

 

Antwoord van schepen van financiën Inge Bossuyt: 

Dat werd voorzien, het werd afgetrokken van onze rekening door de gouverneur.  We 

kunnen niet meer dan dat bedrag verliezen, misschien kunnen we ooit als we de 

rechtszaken winnen nog een deel ervan financieel recupereren. 

 

Reactie van Dominique Windels op de vraag van Rik Pattyn rond de leningslast van het 

OCMW per inwoner. 

Volgens mijn berekeningen en volgens mail van de financieel beheerder van het OCMW 

komt dit gesaldeerd uit op 301 euro. 

 

 

4 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. 

 

Tussenkomst Lynn Callewaert: 

 

Op de raadscommissie Grondgebiedszaken van donderdag laatstleden kregen wij in het 

kader van de toelichting van de trage weg ‘Sporenpad’ te horen dat ‘Sporenpad’ een 

tijdelijke naam was en de definitieve procedure voor de naamgeving van het pad nog 

moest ingezet worden. Daarbij gaf de verantwoordelijke ambtenaar aan dat ‘de stad dat 

nog moest vragen aan De Roede’. Helaas moeten wij bij dit punt opnieuw vaststellen dat 

het alleen maar bij ‘vragen aan de Roede’ blijft. Ik sloeg er even mijn tussenkomsten in 

deze gemeenteraad op na en stelde vast dat ik bij zowat elke straatnaamvaststelling of 

–wijziging ben tussengekomen, en neen, niet omdat ik expert ben in straatnamen, maar 

wel omdat de afgelopen jaren het advies van zowel de Roede als van de Cultuurraad op 



één keer na gewoon werd genegeerd. Zoals ik al aanhaalde in februari 2016 blijkt 

nogmaals dat het vragen van advies dus echt pro forma is. Nochtans liggen telkens 

degelijke opzoekingen aan de basis van het advies dat geformuleerd wordt want op het 

moment dat De Roede geen opmerkingen bij voorstellen vanuit het College of eigen 

suggesties heeft, wordt dat ook zo gecommuniceerd. Ook vandaag vindt de CD&V-fractie 

dat het advies van De Roede moet worden gevolgd en wel om de volgende redenen. Ten 

eerste: Bij het gebruik van ‘Steenveld’ wordt de uniformiteit in de verkaveling bewaard 

en staat alles in het teken van de steenbakkerijen. Ten tweede en nog belangrijker: 

CD&V is helemaal geen tegenstander van een Eenhanastraat en vindt ook dat het 10- 

jarig jubileum van onze stedenband mag bezegeld worden met een straatnaam. Maar 

dan wel een naam van een straat of plein in het centrum van onze stad en niet ergens 

weggestoken in een wijk waar alle andere straten verband houden met steenbakkerijen. 

Dit zou een veel eervollere manier zijn om het belang van de stedenband in onze stad 

aan te duiden. 

 

Reactie van schepen Annick Vandebuerie: 

Het college was van oordeel dat het van belang was om de 10 jaar stedenband met 

Eenhana te vieren met een straatnaam zoals we dit destijds gedaan hebben met 

Kinheim. Er zullen in deze verkaveling reeds vele straten zijn genaamd naar steen en 

ovens zoals ons voorgesteld door de Roede.  Bovendien de Steenstraat bestaat al in 

Harelbeke. 

 

Aanvulling van voorzitter Willy Vandemeulebroucke: 

Ik verwijs ook naar de naamgeving zoals de Pevernaegestraat en de Conciensestraat.  

Mensen uit het verleden van Harelbeke.  Ik herhaal mijn pleidooi om ook straten te 

noemen naar oorlogsslachtoffers uit onze geschiedenis.  

 

Aanvulling van burgemeester Alain Top: 

Ten eerste wat je zegt over het niet volgen van het advies van de Roede: dit is niet waar.  

We gaan steeds terug naar erfgoed en geschiedenis in onze naamgeving.  Waarom vind 

ik dat we deze keer wel moeten kiezen voor Eenhana.  Het is nu dat de stedenband 10 

jaar bestaat.  Niet volgend jaar en niet vorig jaar.  En zoveel straten komen er in 

Harelbeke toch niet meer bij in de toekomst.  Ten tweede: uw bedenking rond meer eer 

in het centrum.  Ik zou graag meer eer betonen aan Eenhana in het centrum, alleen 

vraag ik mij af waar we die straat zullen vinden zonder bewoners en handelaars op 

kosten te jagen met een adreswijziging.  Dit wordt moeilijk. 

 

Reactie Lynn Callewaert: 

Ik heb voor alle duidelijkheid niet gevraagd om een straat van naam te veranderen in 

functie van de Eenhanastraat.  Voor wat betreft de gelijkenis tussen de Steenstraat en de 

Steenovenstraat: ik heb destijds ingebracht dat Vlietehof en Vlietestraat te veel op elkaar 

leek, enkel was dat geen probleem. 

 

 

5 Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum : 

1) Akte wederzijdse belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop (door 

SDGB): goedkeuren als tussenkomende partij.  

2) Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten voordele 

van SDGB: goedkeuren opstalvoorwaarden 

 

Tussenkomst van Rik Pattyn: 

Kan het zijn dat de huidige immovennootschap van Immogra dezelfde is als in de 

verliezende aanbieders? 

 

Reactie van burgemeester Alain Top: 



Ik kan daar niet op antwoorden.  Ik zou dat moeten uitzoeken.   

 

 

12. TMVW (Farys).  Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

13. TMWV (Farys).  Algemene vergadering van 30.06.2017.  Goedkeuring 

agenda en bepalen mandaat. 

14. TMVW (Farys). Statutenwijziging. 

15. TMWV (Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017.  

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat. 

16. TMVS (Farys).  Aanduiden van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering na 

oprichting en vanaf 30.06.2017. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

De meerderheid moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen.  Dit is echt een vaudeville 

aan het worden. Wat gaan wij daar eigenlijk gaan doen in Farys behalve zout aankopen? 

Hadden we niet onmiddellijk de juiste vertegenwoordigers moeten stemmen. Dit is een 

straatje zonder einde.  Wij nemen onze verantwoordelijkheid en keuren dit punt niet 

goed. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top: 

Ik herhaal mijn antwoord van de vorige keer.  Wijzigingen in de vertegenwoordiging 

kunnen enkel doorgevoerd worden door het orgaan zelf vanuit de algemene vergadering.  

Met andere woorden: de vertegenwoordigers die aangeduid worden door deze 

gemeenteraad moeten stelling innemen dat TMVW/Farys het met minder mandaten moet 

doen.  Ik hoop dat de CD&V Harelbeke het signaal geeft naar CD&V nationaal en naar de 

CD&V collega’s binnen Farys om die stelling te gaan verdedigen. 

 

Tussenkomst van raadslid Eddy Glorieux: 

Vanuit een bepaalde hoek begrijp ik dat u vandaag eens te meer op diezelfde nagel 

klopt: uw reactie heeft alles te maken met de Publifin- en Publipart – graaicultuurstorm 

die enkele maanden terug over ons is gekomen en waarvan we heel recentelijk nog een 

nieuwe opstoot kenden in Brussel. 

Niettemin zou ik u en iedereen willen aanraden met beide voeten op de grond te blijven, 

want wat de participatie van onze stad in TMVW/TMVS betreft, kan ik u met de hand op 

het hart melden dat hierin stap voor stap de procedure wordt gevolgd, zoals voorzien 

o.m. in de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, kortweg DIS. 

Dat u deze procedure omslachtig vindt voor ocharme 3 mandaten, daar kan ik inkomen, 

maar momenteel kan er nog geen vereenvoudiging worden doorgevoerd, ook al belooft 

onze overheid  op dit vlak reeds jaren beterschap, én –zoals ik bij een vroegere 

tussenkomst reeds zei- we kunnen de belangen van onze stad toch niet zo maar door 

vertegenwoordigers van b.v. een andere stad laten verdedigen. 

Maar, wat meer is: voor mij was uw tussenkomst heel voorspelbaar en daarom heb ik mij 

de vrijheid veroorloofd om even in het verleden te grasduinen, meer bepaald in de 

gemeenteraadsbeslissingen van februari 2007,waar de stadsvertegenwoordiging in 

externe/bovengemeentelijke instellingen voor de nieuwe legislatuur werd vastgelegd. 

Over die mandatenverdeling wil ik mij hier en nu niet uitspreken, maar toch wil ik iets 

kwijt over de vertegenwoordiging van onze stad in b.v. Publilec, eenvoudig weg omdat ik 

daar zelf mee te maken heb en er dus over kan meespreken: Harelbeke heeft in Publilec 

sinds jaar en dag welgeteld 1 aandeel (tot voor kort iets meer dan 17 € waard, nu nog 

ongeveer 14 €) en daarvoor zetelen 2 gemeenteraadsleden in de raad van bestuur, 

terwijl 1 gemeenteraadslid onze stad in de algemene vergadering vertegenwoordigt. 

Nu zal ieder weldenkend mens hierbij wel kritische bedenkingen hebben, maar die 

situatie is volledig identiek aan die van 2007 en volgende jaren en ik meen van uw kant 



nergens, noch in 2007, noch later, enige kritiek hieromtrent te hebben ontdekt; niet 

tijdens de vorige legislatuur, noch in de huidige. 

Daartegenover stel ik vast dat u i.v.m. TMVW/TMVS nu ernstige kritiek levert, terwijl het 

hier eveneens om 3 mandaten gaat, maar Harelbeke voor veel meer dan 14 € 

participeert. 

Meer wil ik hierover niet kwijt, maar de logica gebood mij, dit even onder ogen te 

brengen. 

 

 

STEMMINGEN 

 

Punt 7: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Mireille 

Vanlerberghe.  

 

Punten 13, 14 en 15: 

Onthielden zich: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Mireille 

Vanlerberghe.  

Stemde tegen: Rik Vandenabeele 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 15.05.2017 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 23.49.u 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


