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DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Oprichting zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring en beslissing tot deelname. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Actieplan bouwkundig erfgoed. Akkoord. 

3 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. Definitieve vaststelling. 

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. 

Definitieve vaststelling. 

5 Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting 

van de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. 

Aanpassing. 

6 Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. Hervaststelling. 

7 Gemeentelijke gevelrenovatiepremie. Vrijstelling isolatieverplichting bouwkundig 

erfgoed. Goedkeuring. 



8 Verkoop van het vroegere politiekantoor Marktstraat 53. Goedkeuren 

verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd door de afdeling 

Vastgoedtransacties. 

9 Gedeeltelijke wijziging van voetweg 30 te Bavikhove (tussen de Eerste Aardstraat 

en de gemeentegrens Wielsbeke). Voorlopige vaststelling van het ontwerp van 

rooilijnplan ter verlegging van een deel van de voetweg. 

10 Kosteloze grondoverdracht van een grondstrook in de Spoorwegstraat door N.V. 

Bessa Benelux. Goedkeuren ontwerpakte en alle overdrachtsvoorwaarden zoals 

voorgelegd door de afdeling Vastgoedtransacties. 

11 Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met 

CVBA Infrax. 

12 Leveren wegneembare elementen.  Goedkeuren bestek, raming (€ 15.000,00 excl. 

btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

13 Renoveren oudstrijdersperk Hulste.  Goedkeuren bestek, raming (9.005 euro excl. 

btw + 21 % btw) en gunningswijze. 

14 Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren Bestek, raming (€ 

37.819,31 + 21% btw) en gunningswijze. 

15 Renovatie conciergewoning Stadhuis.  Goedkeuren bestek, raming (49.585,85 euro 

+ 21 % btw) en gunningswijze. 

16 Vernieuwen terreinverlichting sportinfra Mol.  Goedkeuring bestek, raming (€ 

123.700,00 excl. btw of € 149.677,00 incl. 21% btw) en gunningswijze. 

17 Leveren en installeren van Kassasysteem B&W.  Goedkeuring bestek,  

gunningswijze en raming (11.570,25 euro + 21% btw) 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

18 Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog in 2018. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

20 Vragenkwartiertje. 



*** 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Oprichting zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring en beslissing tot deelname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  

 

1. Op 17.10.2016 besliste de gemeenteraad deel te nemen aan het verder onderzoek 

betreffende de modaliteiten van een eventuele oprichting door het OCMW Harelbeke van 

een zorgbedrijf in functie de concrete Harelbeekse context en de concrete vormgeving 

van dit zorgbedrijf. 

 
De conceptnota van Vlaams minister Homans en het daaruit voortvloeiende 

ontwerpdecreet Lokaal Bestuur met de door de Vlaamse regering gewenste integratie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in de gemeentebesturen was 

daarbij bepalend.   De diverse conceptnota’s en het ontwerpdecreet sturen aan op één 

politieke en één ambtelijke aansturing, echter met behoud van het OCMW als 

rechtspersoon. 

 

De grote lijnen liggen vast en het lijkt belangrijk om tijdig een gepaste lokale invulling uit 

te werken, zodat uiteindelijk de (zwakkere) burger en de oudere nog steeds verder een 

beroep kan doen op een sterke openbare dienstverlener om zijn of haar noden te kunnen 

lenigen en dit op een kwalitatieve manier tegen een aanvaardbare prijs voor de burger, 

zonder de financiële draagkracht van de lokale overheid te zwaar onder druk te zetten, 

zowel op heden als naar de toekomst toe.  

 

2. Ondertussen ging een stuurgroep en een aantal werkgroepen (met 

vertegenwoordigers van de stad en het OCMW) aan de slag. 

 

3. De gemeenteraad neemt kennis van het dossier waartoe behoort: 

 

- de motivatienota voor de oprichting van een zorgbedrijf; 

- de statuten van het zorgbedrijf; 

- de lijst van het vast benoemd personeel; 

- de lijst van het contractueel personeel; 

- de lijst van de onroerende goederen; 

- de lijst van de roerende goederen; 

- het overzicht van de erkenningen; 

- het overzicht van de contracten; 

- de met redenen omklede beslissing van de OCMW-raad van 30.08.2017 houdende 

besluit tot oprichting en deelname van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn van Harelbeke aan de publiekrechtelijke vereniging genaamd “Zorgbedrijf 

Harelbeke”, conform Titel VIII, Hoofdstuk I, van het OCMW-decreet, ontvangen op 

31.08.2017. 

 

4. Op basis van de conceptnota ‘De toekomst van het lokaal ouderenbeleid in 

Harelbeke’, motivatienota tot oprichting van een publiekrechtelijke vereniging zorgbedrijf 

Harelbeke, komt de gemeenteraad tot de conclusie dat de oprichting van een extern 

verzelfstandigd agentschap (bedoeld in Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet) het 

best voldoet aan de verwachtingen van het beleid enerzijds maar ook een goede grondslag 

vormt voor een duurzaam openbaar zorgaanbod anderzijds.  



 

5. De keuze voor een extern verzelfstandigd agentschap heeft, samengevat, volgend 

doel: 

 

- behoud van kwaliteit en betaalbare zorg; 

- aandacht voor het zorgcontinuüm; 

- potentiële winsten niet naar aandeelhouders maar herinvesteren in 

dienstverlening; 

- beantwoorden aan de nood aan met: 

o “prijssetting”; 

o Doelgroepenbeleid; 

o hiaten in de hulpverlening opvullen; 

- behoud van het publiekrechtelijk karakter en democratische inslag; 

- betere lange termijn visie; 

- betere benchmarking t.o.v. private sector; 

- grondslag leggen voor toekomstige mogelijke regionale samenwerking; 

- voorbereid zijn om een sterke (potentiële) concurrentiële positie in te nemen. 

 

Op die wijze wenst men ook de basis leggen voor verdere toekomstige mogelijkheden of 

opportuniteiten: 

 

- goedkoper statuut personeel met weerslag op kostenplaatje; 

- bijkomende subsidiemogelijkheden (bv. ervaringsfonds); 

- mogelijkheid om flexibeler aanwerven personeel; 

- eigen personeelsbeleid; 

- eigen financieel beleid; 

- sneller bereik van schaalgrootte voordelen bij samenwerking met “gelijkaardige 

aanbieders”; 

- toekomstige samenwerkingsmogelijkheden (W13). 

 

6.  De voorgelegde motivatienota geeft verder toelichting bij de visie en missie van 

het op te richten zorgbedrijf, de statuten, de in te brengen diensten (inbegrepen de 

ondersteunende diensten) en erkenningen, het over te dragen en ter beschikking te stellen 

personeel, de inbreng van roerende en onroerende goederen, de overdracht van subsidies 

en de regeling van de financiële middelen lastens de stad. 

 

De inbreng om niet door de stad van het gebouw ‘De Rijstpekker’ is in de motiveringsnota 

voorzien. 

 

Wat financiële middelen betreft stelt de motivatienota dat vanaf het nieuw meerjarenplan 

(2020) het zorgbedrijf “rechtstreeks vanuit de stad dit deel van de huidige OCMW toelage 

[zal] ontvangen dat dient om het zorgaspect te financieren.” 

 

Verder stelt de motivatienota: 

 

“De toelagen die het OCMW op heden ontvangt voor het aspect zorg zullen worden 

geïncorporeerd in de ene stedelijke toelage.  Dit zal volgende omvatten: 

- Stadstoelage 

- Gemeentefonds 

- Regularisatiepremie (voormalige geco’s) 

- …” 

 

7. De voorlegde ontwerpstatuten beogen globaal gesproken een tweevoudige 

doelstelling: enerzijds het behoud dan wel versterken van de democratische controle op 

de beleidsdoelstellingen en anderzijds het installeren van een flexibele operationele 

werking. 

 



8. De beslissing van de OCMW-raad tot het oprichten van een zorgbedrijf zoals 

voorgesteld moest blijkens art. 270 par. 1, 5° en 6° van het OCMW-decreet alvorens de 

OCMW-raad een beslissing nam worden geadviseerd door het college van burgemeester 

en schepenen.   

 

Dit gebeurde op 04.07.2017 en navolgend op 22.08.2017.  

 

9. Het met redenen omklede besluit van de OCMW-raad tot oprichting van een 

zorgbedrijf binnen de juridische structuur van een extern verzelfstandigd agentschap 

(bedoeld in Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet) en de statuten van de 

vereniging, alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, 

zijn krachtens art. 220 van het OCMW-decreet onderworpen aan de goedkeuring van de 

gemeenteraad. 

 

Deze stukken worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt 

binnen een termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring 

aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. Een afschrift van het 

besluit van de gemeenteraad wordt op dezelfde dag als de dag van de verzending naar 

de Vlaamse Regering verstuurd. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt binnen een 

termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. 

 

De gemeenteraad is van oordeel de genoemde vereiste goedkeuring te kunnen geven 

gezien de voorgaande overwegingen en stukken waarnaar wordt verwezen (en waarvan 

die de gemeenteraad zich de motivering eigen maakt) en zodoende ook te beslissen tot 

deelname zoals bepaald in de statuten. 

 

10. Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 35 par. 2, 2°, 42 par. 1 en voor zoveel als nodig art. 195; 

- het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet), inzonderheid en zonder zich 

daartoe te willen beperken de artikelen 219 t.e.m. 242 en 270 par. 1, 5° en 6°. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De beslissing van de OCMW-raad van 30.08.2017 tot oprichting van een zorgbedrijf 

Harelbeke binnen de juridische structuur van een extern verzelfstandigd agentschap 

bedoeld in Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet, de statuten van de vereniging, 

alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, worden 

goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad beslist dienvolgens tot deelname aan het zorgbedrijf Harelbeke 

overeenkomstig de bepalingen van de voorgelegde en goedgekeurde statuten. 



 

Artikel 3: 

 

Een afschrift van deze beslissing dient op dezelfde dag naar het OCMW Harelbeke en de 

Vlaamse Regering verstuurd voor verder gevolg. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Actieplan bouwkundig erfgoed. Akkoord. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college besliste op 20.06.2016 tot de opmaak van in het actieplan bouwkundig 

erfgoed via een opdracht aan de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Leiedal. 

 

Het actieplan is een onderdeel van erfgoedbeleid. Dit bewaart de historische diepte van 

de stad, bevordert de diversiteit van de stad en leidt tot duurzaamheid. 

Bovendien is sinds 01.01.2017 de bevoegdheid voor het formuleren van een erfgoedtoets 

als adviesverlening van vergunningsaanvragen verschoven van Vlaams naar lokaal 

niveau. 

 

Het actieplan bouwkundig erfgoed is een visie- en afwegingskader voor panden op de 

inventaris bouwkundig erfgoed. Concreet leidt dit tot een waardering van alle panden op 

de inventaris bouwkundig erfgoed die kunnen ingezet worden bij de opmaak van RUP’s 

(ruimtelijke uitvoeringsplannen) en behandeling van stedenbouwkundige vergunningen.  

 

Het actieplan bestaat uit een brochure en een databank. 

 

Het actieplan werd besproken in de raadscommissie grondgebiedszaken op 12.07.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-  de inventaris Bouwkundig Erfgoed, vastgesteld op 14.09.2009 en latere 

wijzigingen; 

-  het decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 

en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het 

agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische 

aanpassingen d.d. 15.07.2016 – het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich 

daartoe te willen beperken art. 42 par. 1 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de resultaten van het actieplan bouwkundig erfgoed goed. 



3. 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. Definitieve 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 op 05.05.2015 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. 

 

De gemeenteraad heeft op 19.06.2017 de nieuwe straatnaam “Karperstraat” principieel 

vastgesteld.  

 

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen dat minstens 30 dagen 

duurde. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek, dat liep van 07.07.2017 t.e.m. 05.08.2017, 

werden er geen schriftelijke bezwaren ingediend. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

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:  

 

De nieuwe straatnaam ‘KARPERSTRAAT’ voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen de 

verkaveling Groeninghe Ververij op naam van N.V AP&D – N.V. UNICAS, wordt definitief 

vastgesteld. 

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. Definitieve 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:  

 

- 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 komt 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 op 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 op 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 Schepencollege 

zich te beperken tot één straatnaam. 

 

De gemeenteraad heeft op 19.06.2017 de nieuwe straatnamen ‘Veldovenstraat’ & 

‘Eenhanastraat’ principieel vastgesteld.  

 

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen dat minstens 30 dagen 

duurde. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek, dat liep van 07.07.2017 t.e.m. 05.08.2017, 

werden er geen schriftelijke bezwaren ingediend. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

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 16 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De nieuwe straatnamen ‘VELDOVENSTRAAT’ en ‘EENHANASTRAAT’ 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, worden definitief vastgesteld. 

5. Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de 

oprichting van de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-

Kuurne-Lendelede. Aanpassing. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De gemeenteraad besliste op 10.05.2010 tot de oprichting en goedkeuring van de 

overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de interlokale vereniging wonen 

Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en Lendelede. 

 

De samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt voor onbepaalde duur en ondertekend 

door 8 deelnemers aan de interlokale vereniging: gemeentebesturen en OCMW’s van  

Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en Lendelede. 

 

2. Op 22 juni 2017 besliste minister Homans om aan Woonwijs een subsidie van 

262.565,39 euro toe te kennen. Hiermee krijgt Woonwijs Vlaamse subsidie voor de 

periode 01.10.2017 tot en met 31.12.2019. 

 

3. Het beheerscomité wenst de bestaande samenwerkingsovereenkomst vanaf de 

komende subsidieperiode aan te passen. Er worden 3 inhoudelijke wijzigingen 

voorgesteld. Er wordt tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal 

formuleringen aan te passen. 

 

- Onder punt 2 ‘Interne organisatie en werking’ bepaalt de 

samenwerkingsovereenkomst het volgende: ‘De deelnemers kunnen een 

plaatsvervanger aanwijzen die de afgevaardigde vervangt bij afwezigheid. Voor de 

deelnemende gemeenten is de plaatsvervanger de burgemeester of een schepen.’ en 

‘Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de 

stemgerechtigde vertegenwoordigers aanwezig is.’  

 

Dit houdt in dat het beheerscomité slechts kan vergaderen als er minstens 5 van de 

8 vertegenwoordigers aanwezig zijn. In praktijk moet echter worden vastgesteld dat 

het quorum regelmatig niet gehaald wordt, ondermeer door het niet doorsturen van 

de uitnodiging naar de plaatsvervanger.  

 

Na overleg met de juridische dienst van de stad Harelbeke en het agentschap 

binnenlands bestuur, stelt het beheerscomité voor om het systeem van 

plaatsvervangers te vervangen door een systeem van volmachten. Hierdoor zou de 

eerste van bovenvermelde bepalingen vervangen worden door volgende tekst: ‘Een 

lid van het beheerscomité kan aan één van de andere leden een schriftelijke 

volmacht geven om hem te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering. 

Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht.’ Dit houdt in dat er geen 

plaatsvervangers meer moeten worden aangesteld. 

 



- Onder punt 4 ‘Financieel aspect van de samenwerking’ bepaalt de 

samenwerkingsovereenkomst het volgende: ‘De financiële inbreng van de 

deelnemende gemeenten, wordt als volgt vastgesteld: 

de totale projectkost wordt verminderd met de Vlaamse en provinciale subsidies en 

verminderd met de totale financiële inbreng van het bestaand personeel. Het 

restbedrag wordt via onderstaande verdeelsleutel, op basis van de aanwezige 

huishoudens op 1 januari 2010, financieel gedragen door de deelnemende 

gemeenten: 

- 19,57% voor de gemeente Deerlijk; 

- 48,01% voor de stad Harelbeke; 

- 22,77% voor de gemeente Kuurne 

- 9,65 % voor de gemeente Lendelede. 

Deze verdeelsleutel kan na drie jaar worden herzien.’ 

 

Op 08.07.2016 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse regering 

(BVR) inzake de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van 

het lokaal woonbeleid goed. Hiermee is de subsidiëring van het project sterk 

gewijzigd en is een inbreng van bestaand personeel niet langer mogelijk. Bovendien 

zijn de bovenvermelde verdeelsleutels, die gebaseerd zijn op het aantal huishoudens 

op 01.01.2010, achterhaald.  

 

Er wordt voorgesteld om de verdeelsleutel te berekenen bij start van een nieuwe 

subsidiëringsperiode en dit gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari van het 

jaar voorafgaand aan een nieuwe subsidiëringsperiode of op het meest recente 

beschikbare cijfer bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voorafgaand 

aan een nieuwe subsidiëringsperiode.   

 

Daarom wordt volgende tekst voorgesteld: ‘De financiële inbreng van de 

deelnemende gemeenten wordt als volgt vastgesteld: de totale projectkost wordt 

verminderd met de Vlaamse en provinciale subsidies. Het restbedrag wordt financieel 

gedragen door de deelnemende gemeenten, volgens een verdeelsleutel berekend op 

basis van het aantal huishoudens per gemeente op 1 januari van het jaar 

voorafgaand aan een nieuwe subsidiëringsperiode, of de meest recente gegevens 

beschikbaar bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (op heden gekend 

als Statbel) voorafgaand aan de nieuwe subsidiëringsperiode.’ 

 

- Op vraag van het beheerscomité wordt het bestaande huishoudelijk reglement 

geïntegreerd in de samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor worden volgende 

bepalingen uit het huishoudelijk reglement opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst: 

o Deskundigen die uitgenodigd worden tot het bijwonen van de vergaderingen van 

de stuurgroep, zijn niet stemgerechtigd. 

o De leden van de stuurgroep kunnen tot 3 werkdagen voor de vergadering 

bijkomende agendapunten met toelichtingsnota binnen brengen op het 

secretariaat. 

o De bepalingen rond de samenstelling en bevoegdheid van het dagelijks bestuur, 

zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

 

- De werknaam ‘Woonwijs’ werd aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. 

 

- Onder punt 1.4 wordt de vermelding ‘periodes van 3 jaar’ telkens vervangen door 

‘subsidiëringsperiode’.  

 

Hoewel een subsidiëringsperiode in het verleden altijd gelijk was aan 3 jaar, zal dit 

vanaf de volgende subsidiëringsperiode veranderen in een periode van 2 jaar en 3 

maanden en daarna wellicht in een periode van 6 jaar. 

 



- Een aantal bepalingen uit het subsidiedecreet van 08.07.2016 worden overgenomen: 

 

o De term ‘beheerscomité’ wordt vervangen door ‘stuurgroep’.  

o De stuurgroep zal minstens twee keer per volledig werkingsjaar en minstens één 

keer per onvolledig werkingsjaar overleggen. 

o Een afschrift van het verslag van elke vergadering wordt binnen de 3 weken voor 

kennisgeving bezorgd aan de colleges van burgemeester en schepenen van de 

deelnemende gemeenten en OCMW’s en aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. 

 

- De samenstelling van de stuurgroep wordt opnieuw geformuleerd. De zinsnede ‘de 

schepen huisvesting/wonen (of schepen ruimtelijke ordening of schepen welzijn) van 

iedere deelnemende gemeente’ wordt vervangen door ‘een lid van het college van 

burgemeester en schepenen van elke deelnemende gemeente, bij voorkeur bevoegd 

voor wonen, huisvesting, ruimtelijke ordening of welzijn’.  

 

- Er wordt eveneens toegevoegd dat Wonen-Vlaanderen uitgenodigd wordt tot de 

vergaderingen van de stuurgroep. 

 

- Alle vermeldingen die verwijzen naar de eerste subsidieperiode en het nieuwe aan te 

werven personeel (periode 2011-2014) werden geschrapt. 

 

- Op het vlak van het budget, wordt bij elke nieuwe subsidiëringsperiode een 

programma met bijhorend budget opgemaakt voor de betrokken jaren. Dit vervangt 

de bepaling dat het beheerscomité jaarlijks tegen 15 september een programma, 

met bijhorende begroting, vaststelt voor het volgende werkingsjaar en dit ter 

goedkeuring aan de deelnemende gemeenten en ter kennisgeving aan de andere 

deelnemers wordt gezorgd. 

 

De bovenstaande wijzigingen gaan in vanaf de start van de eerstvolgende 

subsidiëringsperiode, zijnde 01.10.2017. 

 

4. De aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst werd besproken met het 

dagelijks bestuur van Woonwijs op 15.11.2016, 10.01.2017 en 04.05.2017 en met het 

beheerscomité op 16.12.2016 en 11.05.2017.  

 

Het dossier werd besproken in de raadcommissie grondgebiedszaken van 12/07/2017. 

 

5. De aanpassingen worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

Omwille van de leesbaarheid wordt, met behoud van de niet te vervangen bepalingen 

van de overeenkomst, de overeenkomst integraal opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

42 par. 1; 

- het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 08.07.2016 houdende de subsidiëring van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 



 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1:  

 

De gemeenteraad keurt onderstaande ‘samenwerkingsovereenkomst met statutaire 

draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk – Harelbeke – Kuurne 

– Lendelede’ goed. 

 

Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de 

oprichting van de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-
Kuurne-Lendelede. 

 
Tussen de hierna vermelde lokale overheden, alhier vertegenwoordigd zoals 
nader aangeduid, is overeengekomen om een interlokale vereniging op te richten 

tussen: 
 

- de gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door Claude Croes, voorzitter van de 
gemeenteraad, en Katlijn Copriau, secretaris; 

- de stad Harelbeke, vertegenwoordigd door Willy Vandemeulebroucke, voorzitter 
van de gemeenteraad, en Carlo Daelman, secretaris; 
- de gemeente Kuurne, vertegenwoordigd door Frans Ramon, voorzitter van de 

gemeenteraad, en Veronique Vanhoutte, secretaris; 
- de gemeente Lendelede, vertegenwoordig door Pedro Ketels, voorzitter van de 

gemeenteraad, en Christophe Vandecasteele, secretaris; 
- het OCMW van Deerlijk, vertegenwoordigd door Kaat Olivier, voorzitter van de 
OCMW-raad, en Sarah Barbe, secretaris, 

- het OCMW van Harelbeke, vertegenwoordigd door Dominique Windels, 
voorzitter van de OCMW-raad, en Hans Piepers, secretaris; 

- het OCMW van Kuurne, vertegenwoordigd door Bram Deloof, voorzitter van de 
OCMW-raad, en Els Persyn, secretaris; 
- het OCMW van Lendelede, vertegenwoordigd door Rita Lammertyn, voorzitter 

van de OCMW-raad, en Christophe Vandecasteele, secretaris; 
 

Zij wordt beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende 
de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen en door de bepalingen 
vervat in onderhavige overeenkomst met statutaire draagkracht die als volgt is 

vastgesteld: 
 

1. Deelnemers, naam, doel, werkingsgebied, duur, beherende gemeente 
en zetel van de interlokale vereniging 
 

1.1. Deelnemers en naam van de interlokale vereniging 
 

In toepassing van de artikelen 6 tot en met 9 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking d.d. 6.07.2001, gaan de gemeenten Deerlijk, 
Harelbeke, Kuurne, Lendelede en de OCMW’s van Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, 

Lendelede, hierna genoemd ‘de deelnemers’, over tot het oprichten van de 
interlokale vereniging ‘Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke- Kuurne 

–Lendelede’, werknaam ‘Woonwijs’. 
 



1.2. Doel 

 
De interlokale vereniging heeft als doel het samenwerken op het vlak van wonen 

door onder meer het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak 
van wonen, het organiseren van lokaal woonoverleg, het uitbouwen van 
klantgerichte dienstverlening aan de burger, en het verbeteren van de kwaliteit 

van het woningpatrimonium en de woonomgeving in elk van de deelnemende 
gemeenten.  

 
1.3. Werkingsgebied 
 

Het werkingsgebied van de interlokale vereniging strekt zich bij oprichting uit 
over het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 

 
1.4. Duurtijd en opzegmogelijkheid  
 

De interlokale vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duurtijd, vanaf de 
dag van de ondertekening van deze overeenkomst door alle deelnemers. 

 
De duurtijd van de interlokale vereniging bestaat uit opeenvolgende 

subsidiëringsperiodes, zoals vermeld in het subsidiedecreet. 
 
Uittreding is mogelijk, op voorwaarde van een schriftelijke opzegging (per 

aangetekend schrijven), minstens zes maanden voor de aanvang van de 
volgende subsidiëringsperiode.   

 
Een bijkomende toetreding is enkel mogelijk bij een nieuwe subsidiëringsperiode. 
Dit wordt met een aangetekende brief vanuit de bevoegde instantie kenbaar 

gemaakt tenminste zes maanden voor het verstrijken van de lopende 
subsidiëringsperiode. 

Bij een nieuwe toetreding dient de samenwerkingsovereenkomst aangepast te 
worden. Hierbij is de slotbepaling van toepassing. 
 

1.5. Beherende gemeente en zetel 
 

De stad Harelbeke wordt aangesteld als beherende gemeente van de interlokale 
vereniging. De beherende gemeente staat in voor het financieel en 
personeelsbeheer van de interlokale vereniging. De subsidies voor het project 

worden dan ook op de rekening van de stad Harelbeke gestort. 
 

De zetel van de interlokale vereniging wordt gevestigd te 8530 Harelbeke, 
Marktstraat 29. 
 

2. Interne organisatie en werking  
 

2.1. Organisatiestructuur 
 
Het beheer van de interlokale vereniging wordt toevertrouwd aan een 

stuurgroep.  
  



2.2. Samenstelling van de stuurgroep 

 
De stuurgroep is samengesteld uit : 

- een lid van het college van burgemeester en schepenen van elke 
deelnemende gemeente, bij voorkeur bevoegd voor wonen, huisvesting, 
ruimtelijke ordening of welzijn. 

- de OCMW-voorzitter van elk deelnemend OCMW; 
- 1 vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen; 

 
De vertegenwoordigers van de gemeenten en de OCMW’s zijn stemgerechtigd. 
Het lidmaatschap en het stemrecht van de vertegenwoordiger van de provincie 

zijn gekoppeld aan het toekennen van provinciale subsidiëring, en is beperkt tot 
de looptijd van de gesubsidieerde projecten. 

 
De projectcoördinator neemt deel aan de stuurgroep in de rol van secretaris.  
De secretaris zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de stuurgroep. 

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse 
activiteiten van de interlokale vereniging. 

 
Met uitzondering van wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst (zie 

slotbepaling) geven de deelnemers volmacht aan de door hen aangeduide leden 
in de stuurgroep om in hun naam de vereiste handelingen te stellen in het kader 
van de werking van de interlokale vereniging mits deze handelingen rechtsreeks 

verband houden met het doel van de interlokale vereniging. 
Een lid van de stuurgroep kan per welbepaalde vergadering aan één van de 

andere leden een schriftelijke volmacht geven om hem of haar te 
vertegenwoordigen. Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht. 
 

2.3. Bevoegdheden van de stuurgroep 
 

De stuurgroep heeft een algemeen coördinerende opdracht, legt de prioriteiten 
inzake het beleid en de werking vast en formuleert adviezen ten behoeve van de 
deelnemende gemeenten. 

 
Daarnaast behoren tot de taken van de stuurgroep: 

- het overleggen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd; 

- het vaststellen van een huishoudelijk reglement; 

- het voorbereiden en vaststellen van het programma en de begroting voor de 

volgende werkjaren; 

- het formuleren van adviezen ten behoeve van de beherende gemeente; 

- het vaststellen van de rekeningen van de interlokale vereniging; 

- het opmaken van het jaarverslag; 

- het voorleggen van de rekeningen en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raden 

van de deelnemende gemeenten; 

- het formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van de 

samenwerkingsovereenkomst; 

- het organiseren van het toezicht op het bereiken van de doelstellingen van de 

vereniging. 

 

De stuurgroep kan deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen. Deze 

personen zijn niet-stemgerechtigd. 

Het agentschap Wonen-Vlaanderen wordt telkens voor de vergaderingen van de 

stuurgroep uitgenodigd. 

 



2.4. Werking van de stuurgroep 

 
De stuurgroep vergadert minimaal twee keer per volledig werkingsjaar en een 

keer per onvolledig werkingsjaar, waarin minstens de vaststelling van de 
rekening (en het jaarverslag) van het afgelopen werkjaar, en de vaststelling van 
(het programma) en de begroting voor het volgende werkjaar aan bod komen.  

 
De stuurgroep kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de 

stemgerechtigde vertegenwoordigers aanwezig is. 
 
Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen 

de maand en kan de stuurgroep over de punten die voor een tweede maal op de 
agenda voorkomen, beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige 

vertegenwoordigers. Deze bepaling geldt niet voor wijzigingen in de 
samenwerkingsovereenkomst. 
 

De stuurgroep neemt beslissingen op basis van een gewone meerderheid. Bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 
De vertegenwoordigers van de gemeenten, de OCMW’s en de provincie hebben 

elk één stem. 
 
De voorzitter en de ondervoorzitter worden aangeduid onder de afgevaardigden 

van de deelnemende gemeenten. Hun benoeming geldt voor de volledige 
subsidiëringsperiode, tenzij bij verlies van hun mandaat. Na afloop van deze 

periode worden opnieuw een voorzitter en een ondervoorzitter verkozen. Dit 
kunnen opnieuw dezelfde personen zijn.  
 

De stuurgroep vergadert op uitnodiging van het secretariaat van de interlokale 
vereniging. 

Een uitnodiging voor de vergadering wordt minstens 2 weken vooraf per brief of 
per mail bezorgd. De agenda en de nodige inhoudelijke toelichting zijn 
opgenomen in de bijeenroepingsbrief. In geval van hoogdringendheid kan van 

deze regel worden afgeweken. 
De leden van de stuurgroep kunnen tot 3 werkdagen voor de vergadering 

bijkomende agendapunten met toelichtingsnota binnen brengen op het 
secretariaat. 
Een agendapunt kan bij de aanvang van de vergadering bij hoogdringendheid 

worden toegevoegd aan de agenda mits instemming van 2/3 van de aanwezige 
leden. Dit bijgevoegde agendapunt wordt dan ook eerst behandeld. 

 
De beraadslagingen van de stuurgroep worden vastgelegd in een verslag. 
De goedkeuring van dit verslag zal steeds als eerste punt op de agenda van de 

volgende vergadering geagendeerd worden. Na goedkeuring wordt het verslag 
ondertekend door de voorzitter van de stuurgroep. 

De verslagen worden bijgehouden en liggen ter inzage op de zetel van de 
interlokale vereniging. 
Een afschrift van het verslag van elke vergadering wordt binnen de 3 weken voor 

kennisgeving bezorgd aan de colleges van burgemeester en schepenen van de 
deelnemende gemeenten en OCMW ’s en aan het agentschap Wonen-

Vlaanderen. 
 



2.5. Zitpenningen 

 
Er worden geen zitpenningen uitgekeerd aan de leden van de stuurgroep, onder 

voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 9, derde lid van het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 
 

2.6. Samenstelling van het dagelijks bestuur. 
 

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit volgende afgevaardigden: 
- De voorzitter van de stuurgroep 
- Eén afgevaardigde van elke gemeente. Bij voorkeur zoals opgegeven in het 

subsidiedossier en minstens iemand uit de woonpraktijk. 
- De projectcoördinator 

 
Het dagelijks bestuur kan zo nodig andere afgevaardigden van de stuurgroep of 
deskundigen uitnodigen op de vergaderingen, voor zover de agenda dit vereist. 

Deze personen hebben geen stemrecht in het dagelijks bestuur. 
 

2.7. Bevoegdheden van het dagelijks bestuur. 
 

Het dagelijks bestuur is bevoegd om te beraadslagen over de algemene werking: 

- Opvolgen beslissingen van de stuurgroep 

- Voorbereiden agenda van de stuurgroep 

- Voorbereiden aanvragen tot projectsubsidiëring bij diverse instanties (inzonderheid 

bij de Vlaamse en provinciale overheid) 

- Opstellen van het jaarverslag 

- Financiën 

- Praktische kwesties 

- Voorbereiding budgetcontrole, begroting, rekeningen 

- Opvolging uitvoering van de bepalingen in de subsidiedossiers (praktische werking in 

de verschillende gemeenten, resultaatsverbintenissen, evt. knelpunten, overleg met 

de Vlaamse Overheid,…) 

- Allerlei aangelegenheden van dagelijks bestuur (zgn. lopende zaken) 

- Diverse beslissingen van dringende aard (ten uitzonderlijke titel) 

 

De projectcoördinator staat in voor verslaggeving en uitnodiging met agenda. 
 

4. Personeelsbeheer 
 
De beherende gemeente staat in voor het personeelsbeheer. Dit houdt in eerste 

instantie in dat de beherende gemeente de juridische werkgever is van de 
medewerkers van de interlokale vereniging.  

 
De beherende gemeente voorziet een werkplaats voor de projectcoördinator. 
 

Elke deelnemende gemeente voorziet een werkplaats voor de hen toegewezen 
intergemeentelijke woonambtenaren en levert de benodigde infrastructuur en 

logistieke ondersteuning ter plaatse, op eigen kosten. 
 
De personeelsleden die door de deelnemende gemeenten worden ingezet met 

het oog op het bereiken van de doelstellingen van de interlokale vereniging 
blijven onderworpen aan de rechtspositieregeling en het gezagsrecht van de 

gemeente van oorsprong. De personeel- en werkingskosten van het bestaand 



personeel die door de deelnemende gemeenten ingezet worden, worden volledig 

door de respectievelijke deelnemende gemeenten gedragen.  
 

5. Financieel aspect van de samenwerking 
 
Enkel de deelnemende gemeenten dienen bij te dragen in de personeelskosten, 

werkingskosten en de investeringskosten van de interlokale vereniging.  
 

De financiële inbreng van de deelnemende gemeenten wordt als volgt 
vastgesteld: 
de totale projectkost wordt verminderd met de Vlaamse en provinciale subsidies. 

Het restbedrag wordt financieel gedragen door de deelnemende gemeenten, 
volgens een verdeelsleutel berekend op basis van het aantal huishoudens per 

gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
subsidiëringsperiode, of de meest recente gegevens beschikbaar bij de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie (op heden gekend als Statbel) 

voorafgaand aan de nieuwe subsidiëringsperiode. 
 

De stuurgroep stelt bij elke nieuwe subsidiëringsperiode  een programma, met 
bijhorend budget, voor de betrokken jaren op, dat ter goedkeuring aan de lokale 

besturen, wordt bezorgd. 
 
De deelnemende gemeenten verbinden er zich toe in hun budget jaarlijks de 

nodige kredieten te voorzien om hun bijdrage te kunnen voldoen, en om de 
nodige middelen tijdig (op afroep) ter beschikking te stellen van de interlokale 

vereniging.   
 
De beherende gemeente staat in voor het financieel beheer. De middelen worden 

evenwel opgevraagd en verwerkt door de projectcoördinator die belast wordt 
met het administratief en financieel secretariaat van de interlokale vereniging. 

 
De beherende gemeente heeft recht op een vergoeding voor het financieel en 
personeelsbeheer van de interlokale vereniging. Deze vergoeding wordt 

vastgelegd op 2500,00 € per werkingsjaar.  
 

De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter 
kennisname aan de andere deelnemers. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de 

zes maanden na de afsluiting van het werkjaar.  
 

Iedere deelnemende gemeente zal na elk werkjaar haar deel (volgens voormelde 
verdeelsleutel) in de positieve of negatieve resultaten van de werking voor haar 
rekening nemen. 

 
6. Informatieverstrekking en evaluatie 

 
Alle beslissingen, alsook de verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep, 
worden in kopie overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen 

van de deelnemende besturen en aan de OCMW-besturen. 
 

Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter 
beschikking gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de 



gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling 

van het jaarverslag geven de vertegenwoordigers van de gemeente in de 
interlokale vereniging toelichting aan de raad. 

Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van 
de andere deelnemers, ter bespreking. 
 

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de 
bespreking van het jaarverslag.  

 
7. Ontbinding en vereffening 
 

Bij vereffening of ontbinding van de interlokale vereniging worden door de 
deelnemers in gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld. 

 
Iedere deelnemende gemeente zal bij vereffening haar deel (volgens voormelde 
verdeelsleutel) in de kosten en de opbrengsten van de werking voor haar 

rekening nemen. De eindrekening zal aangeven wat het eventuele resultaat is. 
 

8. Slotbepaling 
 

Voor alles wat niet door deze overeenkomst of het huishoudelijk reglement is 
geregeld, zal het decreet van 6 juli 2001 (en latere wijzigingen) houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van toepassing zijn. In de gevallen dat het 

voormeld decreet geen uitsluitsel geeft, zorgt de stuurgroep voor een beslissing. 
 

Wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst kunnen slechts doorgevoerd 
worden indien de gemeenteraden en OCMW-raden de wijziging goedgekeurd 
hebben. 

 
Opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er betrokken partijen zijn. 

Getekend te Harelbeke, op (datum) 
 
 

 
Namens de gemeente 

Deerlijk 

 
Claude Croes, 

Voorzitter gemeenteraad 
 

 

  
Katlijn Copriau, 

Secretaris 
 

 

 
Namens de stad 
Harelbeke 

 
Willy 
Vandemeulebroucke, 

Voorzitter gemeenteraad 
 

 

  
Carlo Daelman, 

Secretaris 
 

 

  
Frans Ramon, 

 



Namens de gemeente 
Kuurne 

Voorzitter gemeenteraad 
 

  
Veronique Vanhoutte, 
Secretaris 

 

 

 

Namens de gemeente 
Lendelede 

 

Pedro Ketels, 
Voorzitter gemeenteraad 

 

 

  

Christophe 
Vandecasteele, 
Secretaris 

 

 

 

Namens het OCMW 
Deerlijk 

 

Kaat Olivier, 
Voorzitter OCMW-raad 

 

 

  

Sarah Barbe, 
Secretaris 
 

 

 
Namens het OCMW 

Harelbeke 

 
Dominique Windels, 

Voorzitter OCMW-raad 
 

 

  
Hans Piepers, 

Secretaris 
 

 

 

Namens het OCMW 
Kuurne 

 

Bram Deloof, 
Voorzitter OCMW-raad 

 

 

  

Els Persyn, 
Secretaris 
 

 

 
Namens het OCMW 

Lendelede 

 
Rita Lammertyn, 

Voorzitter OCMW-raad 
 

 

  
Christophe 

Vandecasteele, 
Secretaris 
 

 

 

Art. 2:  

 



De overeenkomst treedt in werking op 01.10.2017 en vervangt vanaf deze datum de 

‘samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van 

de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk – Harelbeke – Kuurne – Lendelede’ zoals 

goedgekeurd in zitting van 10.05.2010. 

 

Art. 3:  

 

Een afschrift van onderhavig reglement zal aan Wonen-Vlaanderen worden toegestuurd. 

 

Art. 4:  

 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

6. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd op 19.01.2015. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer de 

financiële bijdrage van de stad en het OCMW Harelbeke aan vzw De Poort voor het aantal 

huurwoningen dat het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort in portefeuille heeft en 

hieraan gekoppeld de groei van het patrimonium in Harelbeke. 

 

De gemeenteraad ging op 21.11.2016 akkoord met een addendum, waarbij het aantal te 

betoelagen woningen verhoogd werd en waarbij de uitbetalingsmodaliteiten werden 

aangepast.  

 

De uitbetalingsmodaliteiten werden gewijzigd om de toelage in 1 keer te betalen en niet 

langer met een voorschot en een afrekening te werken. Het addendum werd zo opgesteld 

dat de toelage voor een bepaald jaar betaald wordt in het daaropvolgende jaar.  

 

Deze werkwijze heeft 2 gevolgen: 

 

- De toelage voor het jaar 2017 (eerste jaar van de nieuwe betalingsmodaliteiten) 

wordt pas in 2018 betaald. 

- De toelage voor 2020 wordt in 2021 uitbetaald, terwijl de 

samenwerkingsovereenkomst en het addendum tot eind 2020 lopen. 

 

De andere gemeenten in het werkingsgebied van SVK De Poort geven een toelage in het 

jaar zelf. Om de jaarlijkse toelages aan De Poort niet te onderbreken en om eenduidige 

modaliteiten te hebben als de andere gemeenten in het werkingsgebied van SVK De 

Poort, wordt voorgesteld om de betalingsmodaliteiten opnieuw aan te passen. De 

aanpassing dient om de toelage voor 2017 in 2017 te kunnen uitbetalen. Daarnaast zal 

er na afloop van de samenwerkingsovereenkomst in 2020 geen latere uitbetaling in 2021 

meer nodig zijn.  

 

Aangezien het aantal woningen op datum van 31.12.2014 ondertussen bekend is, wordt 

de nulmeting niet langer omschreven als ‘x’, maar worden concrete cijfers gebruikt. 

 

Het addendum werd besproken in de raadscommissie grondgebiedszaken op 12.07.2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen eerdere 

beslissingen: 



 

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

artikel 42 § 1 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

 de gemeenteraadsbeslissing van 19.01.2015 betreffende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor De Poort vzw 

 de gemeenteraadsbeslissing van 21.11.2016 betreffende de goedkeuring van het 

addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De stad Harelbeke stelt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met De Poort 

vzw als volgt opnieuw vast: 

 

Addendum samenwerkingsovereenkomst tussen 

het stadbestuur van Harelbeke, het OCMW van Harelbeke en  

De Poort vzw voor wonen en werk 

 

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning van De Poort vzw voor wonen en werk door 

de stad en het OCMW van Harelbeke, met het oog op samenwerking rond welbepaalde 

doelstellingen, gekaderd in de doelstellingen van het lokaal woonbeleid van de stad 

Harelbeke. 

 

Wie 

Dit addendum tot de geldende samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen 

 

- enerzijds het stadsbestuur van Harelbeke 

vertegenwoordigd door voorzitter Willy Vandemeulebroucke en secretaris Carlo 

Daelman 

en het OCMW van Harelbeke 

vertegenwoordigd door voorzitter Dominique Windels en secretaris Hans Piepers 

 

en 

 

- anderzijds De Poort vzw voor wonen en werk 

met zetel te Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rik Desmet, voorzitter raad van bestuur 

hierna genoemd “De Poort vzw”. 

 

 

Aanleiding tot addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen, de stad Harelbeke, 

het OCMW Harelbeke en De Poort vzw 

 



De vraag tot uitbreiding van de bestaande samenwerkingsovereenkomst kadert binnen 

de doelstelling tot het verhogen van het aanbod sociale woningen en het verhogen van 

de woonkwaliteit van het woonpatrimonium in de stad. 

 

Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst: 

 

 Uitbreiding van het maximaal aantal te betoelagen woningen met 8 woningen.  

De betoelaging wordt uitgebreid van maximum 12 tot maximaal 20 woningen ten 

opzichte van het aantal woningen dat De Poort vzw in portefeuille had op het 

moment van het afsluiten van de oorspronkelijke overeenkomst.  Voor de 8 

bijkomende woningen wordt de typologie niet bepaald en kunnen dit zowel 

woningen voor gezinnen zijn als woningen voor alleenstaanden/koppels met 

maximum 1 kind.  

 

 Uitbreiding van de jaarlijkse aangroei van het aantal te betoelagen woningen van 

2 naar 4 woningen. 

Voor het bepalen van de toelage, wordt vanaf 2017 volgend schema gehanteerd, 

waarbij de voorwaarde geldt dat dit maximumtoelagen zijn, rekening houdend 

met het aantal woningen in portefeuille.  

Het aantal gerealiseerde woningen is overdraagbaar naar een volgend jaar.  

o 31/12/2014: nulmeting = x = 27 woningen  

o Toelage 2017: x + 8 of 35  woningen 

o Toelage 2018: x + 12 of 39 woningen 

o Toelage 2019: x + 16 of 43 woningen 

o Toelage 2020: x + 20 of 47 woningen. 

 

 De uitbetalingsmodaliteiten wordt vervangen door: 

 

De stad Harelbeke betaalt uiterlijk op 1 mei van jaar x de toelage voor het jaar x, 

gebaseerd op het aantal woningen in portefeuille op 31 december van jaar x -1, 

zoals vermeld in het jaarverslag.  

 

Het OCMW Harelbeke betaalt uiterlijk op 1 mei van jaar x de toelage voor het jaar 

x, gebaseerd op het aantal woningen in portefeuille op 31 december van jaar x -1, 

zoals vermeld in het jaarverslag. 

 

Het addendum gaat in op 1 januari 2017 en loopt tot het voorziene einde van de 

oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst. 

 

Opgemaakt te Harelbeke, in drie exemplaren op …………………………………………………………….. 

 

Namens het stadbestuur van Harelbeke 

 

 

 

 

 

Carlo Daelman     Willy Vandemeulebroucke 

Stadsecretaris     Voorzitter 

 

 

 

Namens het OCMW van Harelbeke 

 

 

 



 

Hans Piepers       Dominique Windels 

Secretaris       Voorzitter 

 

 

 

Namens De Poort vzw 

 

 

 

Algemeen coördinator     Voorzitter raad van bestuur 

Thomas Raes       Rik Desmet 

 

 

Artikel 2: 

 

Dit addendum wordt door de stad Harelbeke goedgekeurd onder de ontbindende 

voorwaarde van goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst door alle partners, 

zijnde OCMW Harelbeke en De Poort vzw. 

7. Gemeentelijke gevelrenovatiepremie. Vrijstelling isolatieverplichting 

bouwkundig erfgoed. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeentelijke gevelrenovatiepremie werd door de gemeenteraad op 16.09.1991 

goedgekeurd om de renovatie en verfraaiing van de zichtbare delen van de woning aan 

te moedigen en op die manier het straatbeeld te verfraaien. Toen werd de premie 

beperkt tot eengezinswoningen, mogelijk omdat de meeste meergezinswoningen op het 

grondgebied toen nog niet aan renovatie toe waren.  

 

Het oorspronkelijke reglement werd gewijzigd op 17.07.2006.  Op 20.01.2014 keurde de 

gemeenteraad het reglement betreffende de huisvestingspremies goed, waarvan de 

gemeentelijke gevelrenovatiepremie een onderdeel was. In het kader van duurzaamheid 

en energiezuinigheid van de woningen werd een minimum isolatiewaarde opgelegd bij 

het uitvoeren van de gevelrenovatiewerken.  

 

Bij wijziging van het reglement op 21.12.2015 werd de premie ook toegankelijk gemaakt 

voor eigenaars van woongelegenheden in meergezinswoningen.  

 

De gemeenteraad beslist in huidige zitting over het gemeentelijk actieplan onroerend 

erfgoed goed. De panden op de inventaris bouwkundig erfgoed krijgen in het actieplan 

een locuswaarde toegekend (lage, middelhoge of hoge locuswaarde).  

Panden die op de inventaris bouwkundig erfgoed zijn opgenomen, krijgen in de EPC-

regelgeving een uitzondering omdat die gevels vaak niet of moeilijke te isoleren zijn, 

zonder de erfgoedwaarde aan te tasten. Om eigenaars van deze panden te stimuleren de 

gevel te renoveren, wordt voorgesteld om panden, die in het gemeentelijke actieplan 

onroerend erfgoed een hoge of middelhoge locuswaarde hebben, vrij te stellen van de 

isolatievoorwaarde bij het aanvragen van de gemeentelijke gevelrenovatiepremie. 

 

Het college van burgemeester en schepenen besprak de vrijstelling op 20.06.2017 bij de 

bespreking van het actieplan Bouwkundig Erfgoed. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken besprak de voorgestelde vrijstelling op 

12.07.2017 ter gelegenheid van de bespreking van het actieplan Bouwkundig Erfgoed. 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 42, artikel 43 par. 2; 2° en artikel 186 van het Gemeentedecreet van 

15.07.2005 en latere wijzigingen; 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- het reglement betreffende de gemeentelijke gevelrenovatiepremie, goedgekeurd 

in de gemeenteraad van 19.09.1991 en gewijzigd door de 

gemeenteraadsbeslissingen van 17.07.2006, 20.01.2014 en 21.12.2015. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het reglement betreffende de gemeentelijke gevelrenovatiepremie, goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 19.09.1991 en gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissingen van 

17.07.2006, 20.01.2014 en 21.12.2015 wordt met ingang van 1.11.2017, uitgebreid met 

volgende vrijstelling: 

 

‘Gebouwen die zijn opgenomen op de inventaris Bouwkundig Erfgoed en die in het 

gemeentelijke Actieplan Bouwkundig Erfgoed een hoge of middelhoge locuswaarde 

kregen toegekend, worden vrijgesteld van deze isolatieverplichting.’  

 

Artikel 2: 

 

De wijziging treedt in werking vanaf 01.10.2017. 

 

Artikel 3: 

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 en 167 van het 

gemeentedecreet. 

 

8. Verkoop van het vroegere politiekantoor Marktstraat 53. Goedkeuren 

verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd door 

de afdeling Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds de verhuis van het politiecommissariaat en de raadsbeslissing van 09 september 

2013 waarbij principieel tot verkoop van dit pand werd beslist, staat het vroegere 

politiekantoor in de Marktstraat 53 leeg en te koop.  

De raad besliste in september 2013 om via de procedure ‘verkoop tegen biedingen’ en 

via het toenmalige Aankoopcomité om lot 1 van het opmetingsplan van 05.03.2013 van 

landmeter Callewaert te koop aan te bieden.  

Dit lot 1 is 1021m² groot en omvat het oude gebouw uit 1882, de recentere aanbouw 

met hellend vlak en de open circulatieruimte tot op de hoogte van de 



achterperceelsgrens van de ‘vrijplaats’. De vroegere politie-parking aan de kant van de 

Ballingenweg wordt dus niet méé te koop gesteld en is in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(RUP) Stationsplein van 23.05.2013 omschreven als niet-bebouwbare zone voor ‘tuin of 

parking’. Die parking blijft dus stadseigendom en geeft aan de kandidaat-kopers van het 

lot1, Marktstraat 53, een directe en automatische uitweg naar de Ballingenweg.  

 

Aangezien er zich in de loop van 2014 geen kandidaten meldden met een concrete bod 

van minstens 700.000 euro (zijnde de initiële schattingsprijs) , stelde de gemeenteraad 

in zitting van 19 oktober 2015 dat deze minimumprijs wellicht te hoog was. Dit gelet op 

de eerder beperkende ontwikkelingsvoorschriften van voormeld RUP; zoals het behoud 

van de voorgevel, een bouwverbod kant Ballingenweg, de maximale bouwmogelijkheden 

en –lijn ,  ... en op de gehanteerde parkeernorm.  

In die zitting gaf de raad haar akkoord aan de vernieuwde prijsvoorwaarde, zoals 

voorgesteld in het aangepast schattingsverslag van 27.08.2015 door de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties (als opvolger van het vroegere Aankoopcomité.). De nieuwe 

richtprijs werd bepaald op 500.000 euro.  

 

Tijdens de nadien gevoerde procedure ‘verkoop tegen biedingen’ bezochten diverse 

kandidaat-kopers het pand doch een concreet of aanvaardbaar bod bleef uit.  

Pas recent meldde de private investeerder IMMO VEVA nv uit Waregem, Zonneveld 15 

zich bereid akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden én met de vraagprijs van 

500.000 euro. 

 

De  Vlaamse dienst Vastgoedtransacties legt thans de ontwerpakte aan de raad voor  

houdende alle verkoopvoorwaarden die IMMO VEVA nv uit Waregem bereid is te 

aanvaarden: 

-verkoop van het onroerend stadsgoed van 1.021m², kadastraal gekend Harelbeke (1ste 

afdeling-sectie A), perceel 649v en deel van perceel 649s zoals afgebeeld als lot 1 op het 

plan van 05.03.2013 van landmeter Callewaert. Het precad-nr is A 1570 A POOOO 

-aankoopprijs lastens IMMO VEVA nv bedraagt €500.000 meer alle bijhorende kosten. 

 

Uit de door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties voorgelegde stukken blijkt dat er 

voor deze transactie een bodemattest van OVAM is. OVAM beschikt voor deze grond 

niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bovendien blijkt uit 

de beschikbare informatie bij de dienst Grondgebiedszaken dat het hier geen 

verontreinigde gronden betreft. Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan 

voormeld OVAM-attest. 

 

Aan de voorgenomen verkoop is op volgende wijze geëigende publiciteit gegeven : 

- aanplakking ten stadhuize en ter plaatse van 5 juli 2017 tot en met 19 juli 2017; 

- publicatie op de webpagina van de stad Harelbeke. 

Uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek door het 

schepencollege van 24 juli 2017 blijkt dat er geen bezwaren noch hogere biedingen 

werden ingediend tegen voormelde verkoop. 

 

Het komt de raad toe deze verkoopsvoorwaarden goed te keuren.  De gemeenteraad is 

bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet gezien de 

verrichting niet nominatief in het budget is opgenomen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder §2.12 van art. 43. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Raadbeslissing 09.09.2013 : start verkoopprocedure aan de minimale instelprijs van 

700.000 euro 



- Raadbeslissing 19.10.2015 : wijzigingen initiële instelprijs tot een richtprijs van 

500.000 euro 

 

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 verkoop aan IMMO VEVA nv uit Waregem, Zonneveld 

15 van lot 1 van het plan van 05.03.2013 van landmeter Callewaert, zijnde het gebouw 

(ex-politiekantoor) in de Markstraat 53 met achterliggende grond en voor een totale 

oppervlakte van 1021m². Eveneens wordt goedkeuring verleend aan de voorliggende 

ontwerp-akte van de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, meer bepaald aan de 

verkoopsom ten bedrage van 500.000 euro én alle andere daarin opgenomen 

koopvoorwaarden. 

 

Artikel 2.: 

 

Akte wordt genomen dat er tegen het sluiten van het openbaar onderzoek, ingericht naar 

aanleiding van deze verkoop, geen bezwaren noch hogere biedingen werden ingediend. 

 

Artikel 3 : 

 

Door de goedkeuring van huidige verkoopsvoorwaarden  kan  Vastgoedtransacties 

desbetreffende akte verlijden. 

 

Artikel 4 : 

 

De ontvangsten voor voormelde verkoop zijn voorzien op het investeringsbudget onder 

het Beleidsitem 005010 en AR 260100 & 261000.  

 

Artikel 5: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

9. Gedeeltelijke wijziging van voetweg 30 te Bavikhove (tussen de Eerste 

Aardstraat en de gemeentegrens Wielsbeke). Voorlopige vaststelling van 

het ontwerp van rooilijnplan ter verlegging van een deel van de voetweg. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Blijkens de buurtwegenatlassen van Bavikhove en buurgemeente Wielsbeke opgemaakt 

in uitvoering van de buurtwegenwet van 10.04.1841, is voetweg 30 een ‘sentier’ - wat 

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

vanaf de Eerste Aardstraat (zelf gekend als chemin 15 in de atlas) in oostelijke richting 

doorheen de landbouwgronden aansluit op voetweg/sentier 15 in Wielsbeke.  

De voetweg vormt een trage verbinding tussen Bavikhove en Wielsbeke, als alternatief 

voor de meer zuidelijk gelegen drukke Hoogstraat, zijnde de buurtweg van groot verkeer 

nr.180 ‘Hoogstraat’ (in de atlas gekend als chemin 11).    



Bedoeld stukje voetweg 30 situeert zich doorheen de site, Eerste Aardstraat 30 te 

Bavikhove, eigendom van de heer Franky Galle en mevrouw Els Vanackere uit 

Ingelmunster, Veldstraat 1A. De globale site omvat de kadastrale percelen 211f , 211g, 

211h, 211k, 214, 216c, 217, 215 en 219 (4de afd. -Bavikhove) en de voetweg 30 loopt 

er dwars doorheen. Meer zelfs: hij situeert zich – volgens de atlas - deels door de in 

1990 vergunde (en steeds bestaande) serres van de familie Galle.  

 

In het kader van lopende stedenbouwkundige en milieudossiers voor hun 

landbouwbedrijf, verzoekt de familie Galle - Vanackere om voetweg 30 te verleggen van 

dwars doorheen hun site naar de meer zuidelijke perceelsgrens van hun terrein. 

Gekoppeld aan die verleggingsvraag stelde partij Galle - Vanackere een vordering in 

tegen de stad Harelbeke bij het vredegerecht van Harelbeke om “voor recht te zeggen 

dat bedoeld stukje voetweg reeds 30 jaar in ongebruik is en aldus verjaard is”.  

Bij akkoordvonnis van 15.06.2017 nam de vrederechter akte van het akkoord tussen 

voormelde partij Galle - Vanackere en verwerende partij De Stad Harelbeke houdende de 

bevestiging van voormeld dertigjarig ongebruik en de bijhorende verjaring. 

Daarbij aansluitend ondertekende partij Galle - Vanackere op 31.5.2017 de eenzijdige 

verbintenis om hun volle medewerking te verlenen “om Sentier nr. 30 te verleggen op 

hun eigen percelen en om de kosten te dragen die gepaard gaan met de heraanleg van 

deze buurtweg, zijnde: 

1° de kosten voor de heraanleg van de buurtweg (volgens een gewijzigd, nog nader te 

bepalen tracé) op hun percelen; 

2° de kosten voor de opmaak van het rooilijnplan;  

3° de kosten voor het verlijden van de notariële akte, waarbij de verlegging/de vestiging 

van de publieke erfdienstbaarheid op eigen percelen van ondergetekenden wordt 

geakteerd.“ 

 

Ter uitvoering van deze eenzijdige verbintenis, legt partij Galle - Vanackere nu een 

rooilijnplan voor voor de gedeeltelijke verlegging van voetweg 30 van dwars doorheen 

zijn site naar de zuidelijke perceelsgrens ervan. 

 

Vanuit het stadsbestuur kan dit verleggingsvoorstel ondersteund worden, verwijzend 

naar het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 (beleidsdoelstelling 4 “herwaardering van 

het ‘trage wegen netwerk en (verkeers)veilige leefomgeving“ --- actieplan 4.3. ‘veilige 

functionele fiets- en wandelverbindingen’). Voorliggend dossier, dat in de feiten een 

heropeningsdossier betreft van een reeds geruime tijd niet meer in gebruik zijnde 

voetweg, kadert binnen die beleidsintentie. 

 

Het door de partij Galle - Vanackere aangeleverd ontwerp van rooilijnplan (met bijhorend 

liggingsplan) van 08.08.2017 van het architectenbureau BVBA Luc Willem uit Aalter 

(Brugstraat 11) voorziet de verlegging van voetweg 30 van het initiële atlas-tracé binnen 

de Galle-site naar de zuidelijke perceelsgrens. Het verlegde tracé oogt comfortabel voor 

de toekomstige trage-weg-gebruikers zowel qua breedte (namelijk uit de detail-

dwarsdoorsnede blijkt de voorziene verharding 1,5m breed mét aan beide zijden een 

berm van 0.5m zodat de bruikbare voetwegzone in totaal 2,5m breed is) als qua ligging: 

 

 Kad.info Kad. eigenaar Te verleggen = ROOD 

Bavikh. 

211g 211f  

cons. 

Galle-Vanackere 

In atlas voorziene en nu voorgesteld 

te schrappen deel van voetweg 30 

   

Kad.info eigenaar Nieuw en het aan te leggen alternatief 

deel VW 30 =  GROEN 

Bavikh. 

216c 

214 

219  

cons. 

Galle-Vanackere 

Volgens de coördinatentabel van het 

rooilijnplan betreft dit een nieuw 

stukje voetweg van +/- 350 lopende 

meter over 1.5m breedte 

 



Na het doorlopen van de verleggingsprocedure volgens de buurtwegenwetgeving en –in 

voorkomend geval - het bekomen van het deputatiebesluit, is de aanvrager en eigenaar-

Galle bereid om –conform diens engagement aangegaan in de eenzijdige verbintenis van 

31.05.2017 - het alsdan verlegde tracé ook op eigen kosten aan te leggen. Terzake 

dienen voormelde consoorten wel over de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning 

te beschikken.   

 

Om dit verlegd publiek gebruik te verankeren, is het aangewezen alsdan een notarieel 

akkoord te sluiten met aanvrager en eigenaar-Galle waarbij thans wordt voorgesteld te 

opteren voor een ruil om niet, aangezien de verlegging toch op de eigen terreinen van en 

volledig op kosten van eigenaar-Galle gebeurt. 

 

Het ontwerp van rooilijnplan (en bijhorend liggingsplan) van architectenbureau BVBA Luc 

Willem van 08.08.2017 ter wijziging van vooromschreven voetweg 30 te Bavikhove,  

verder overgaand in voetweg 15 te Wielsbeke, wordt voor voorlopige vaststelling 

voorgelegd.  

 

Bedoeling en motivering van voormelde wijzigingsvoorstel is om het publieke gebruik te 

garanderen tussen de Eerste Aardstraat (chemin 15) en de Wielsbeekse voetweg 15 via 

een veilige en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding. Dit is verantwoord omwille 

van de vragen en behoeftes van trage-weg-gebruikers (buurtbewoners in beide 

gemeentes), omwille van de beleidsintenties van het stadsbestuur om trage wegen te 

herwaarderen en veilige alternatieven te voorzien voor de nabij gelegen, 

fietsonvriendelijke (-onveilige) Hoogstraat en tenslotte vanuit de zorg om deze site  

doorkruisbaar te houden zoals voorzien sinds de opmaak van de buurtwegenatlas, 

midden 19de eeuw.  

 

De voorgestelde wijziging verzoent ook voormelde openbare belangen met het privaat 

belang van eigenaar Galle. Want terwijl het publiek gebruik op de verlegde voetweg 30 

zal worden gegarandeerd, past dit tracé binnen de uitbreidingswensen en –intenties van 

de bedrijfsexploitatie van Galle.   

 

Het komt de gemeenteraad toe de wijziging voorlopig te aanvaarden. 

 

Na de voorlopige aanvaarding zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van 

nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Vervolgens zal aan de gemeenteraad worden gevraagd definitief de voorgestelde 

wijziging en het rooilijnplan vast te stellen waarna dit raadsbesluit met eventuele 

bezwaren van het openbaar onderzoek, ter beslissing aan de Deputatie zullen worden 

overgemaakt. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

willen beperken, art. 28; 

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

voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 



 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De wijziging (lees: verlegging) aan voetweg  30 te Bavikhove (nabij en doorheen het 

serrebedrijf Galle-Vanackere) aansluitend op voetweg 15 in buurgemeente Wielsbeke, 

zoals uitgetekend op het rooilijnplan met bijhorend liggingsplan van 08.08.2017 van het 

architectenbureau BVBA Luc Willem uit Aalter (Brugstraat 11), wordt samen met het 

genoemde rooilijnplan voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden onderworpen aan het openbaar onderzoek beschreven in het 

besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels voor 

de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

10. Kosteloze grondoverdracht van een grondstrook in de Spoorwegstraat door 

N.V. Bessa Benelux. Goedkeuren ontwerpakte en alle 

overdrachtsvoorwaarden zoals voorgelegd door de afdeling 

Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van het lopend revitaliseringsdossier van het industrieterrein Harelbeke 

Zuid, waarvan de nutswerken ondertussen in uitvoering zijn, meldde het bedrijf Campens 

uit de Spoorwegstraat 63 dat zij ter hoogte van hun uitrit naar de straat frequent 

manoeuvreermoeilijkheden ervaren. Het perceel Campens is gelegen op de hoek van de 

Boerderij- en Spoorwegstraat en loopt schuin op waardoor hun lossende of ladende 

vrachtwagens soms tot halverwege de rijweg staan.  De rooilijn, zijnde de breedte van de 

straat tussen hun bedrijf en de overliggende firma Bessa (zusterbedrijf van AG Plastics) 

in de Spoorwegstraat 28, is er smal en duidelijk te weinig breed om vrachtwagens vlot te 

laten op- en afrijden zonder dat er een conflict ontstaat met het aldaar – naar aanleiding 

van de toekomstige revitaliseringswerken - voorziene fietspad. 

 

Om de actuele circulatieproblematiek aan te pakken en om eveneens te anticiperen op 

het nieuw voorziene fietspad, wordt voorgesteld voorafgaand aan de eigenlijke 

wegeniswerken, uit het overliggend Bessa-perceel (2de afd., sectie B, 665 E) een 

grondstrook kosteloos over te nemen in het openbaar stadsdomein. In het kader van 

voormelde revitalisering zal die strook samen met de openbare weg vervolgens efficiënt 

en verkeersveilig worden heringericht.  

 

Aangezien de ontwikkelmogelijkheden op het (thans) braakliggende perceel-Bessa door 

deze grondoverdracht niet gehypothekeerd worden en aangezien dit verbreed en 

heraangelegd openbaar domein ook een meerwaarde voor Bessa impliceert, is dit bedrijf 

bereid de 162 m² grote strook kosteloos aan de stad over te dragen. 

 

Deze overdracht is uitgetekend als lot 1 op het opmetingsplan van 21.04.2017 (precad 

aanpassing dd. 15.05.2017) van het studiebureau Sweco uit Brugge (Oostendse 

Steenweg 146). Dit plan waarbij lot 1 een oppervlakte van 162 m² heeft, werd ter 

beschikking gesteld door partij Campens die vragende en initiërende partij was om de 

omschreven verkeersproblematiek aan te pakken. 

 



In het kader van die overdracht legt de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties nu een 

ontwerp-akte ‘gratis grondafstand’ voor. De grondoverdracht is verder ook gratis omdat 

bedoelde strook wordt ingelijfd in het openbaar domein, zoals hiervoor omschreven en 

omdat de stad – in ruil voor de kosteloze overdracht – deze heraanlegwerken van het 

openbaar domein bekostigt. 

 

Uit de door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties voorgelegde stukken blijkt dat er 

voor deze transactie een bodemattest van OVAM werd bekomen op 21.02.2017. Dit 

meldt dat er met betrekking tot het goed geen milieuvergunningen noch meldingen 

werden afgeleverd noch ontvangen, dat er geen overtredingen zijn vastgesteld en er 

geen inrichting was met risico op bodemverontreiniging. Bovendien blijkt uit de 

beschikbare informatie bij de dienst Grondgebiedszaken dat het hier geen 

verontreinigde gronden betreft. Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan 

voormeld OVAM-attest. 

 

Het komt de raad toe deze transactie goed te keuren.  De gemeenteraad is bevoegd op 

grond van artikel 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet gezien de verrichting niet 

nominatief in het budget is opgenomen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 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 kosteloze overdracht van een grondstrook van 

162m² aan de stad ter inlijving in het openbaar stadsdomein, ter hoogte van de 

Spoorwegstraat 28. Deze overdracht van lot 1 (162 m²) van het opmetingsplan van 

21.4.2017 (precad aanpassing dd. 15.5.2017) van het studiebureau Sweco uit Brugge 

gebeurt door de NV Bessa als eigenaar van het aanpalend perceel 665 E waaruit dit lot 1 

wordt gelicht. 

 

Eveneens wordt goedkeuring verleend aan de voorliggende ontwerp-akte ‘Gratis 

Grondafstand’ van de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, meer bepaald aan de 

overdracht ‘zonder beding van prijs’ en aan alle andere daarin opgenomen 

aktevoorwaarden. 

 

Artikel 2 : 

 

Door de goedkeuring van huidige aktevoorwaarden kan Vastgoedtransacties 

desbetreffende ‘Gratis Grondafstandakte’ verlijden. 

 

Artikel 3: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

  



11. Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De Ballingenweg is een belangrijke straat in het centrum van Harelbeke.  Het stadhuis en 

verschillende scholen ontsluiten via deze weg.   

Deze weg kreeg recentelijk het statuut fietsstraat. 

 

Een volgende fase van het warmtenet is voorzien doorheen de Ballingenweg. 

 

De heraanleg van de Ballingenweg is nodig gezien de voetpaden in slechte toestand 

verkeren, de weginrichting niet is aangepast aan die van een fietsstraat en er nog geen 

gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. 

 

Huidige legislatuur opteert om de vernieuwing uit te voeren na de realisatie van de 

nieuwe school en nieuwe meersgezinswoningen om schade aan de nieuwe straat te 

vermijden.  Deze bouwwerken zitten nu in een laatste fase. 

 

Tijdens deze werken wordt geopteerd om de herinrichting van de parking van het 

vroegere politiegebouw eveneens te laten uitvoeren. 

 

Streefdoel is om tegen mei 2018 een kant een klaar dossier voor “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg” op te maken. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich in zitting van 18 juli 2017 

akkoord om daartoe een samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax op te  starten. 

 

Dit leek aangewezen omdat de wegeniswerken die de stad wenst te laten uitvoeren 

technisch en geografisch zo verweven zijn met de rioleringswerken dat ze – bij 

afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden leiden. 

De gemeenteraad hechtte op 10 maart 2008 haar goedkeuring aan de overdracht van de 

stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

vereniging WVEM (= CVBA Infrax).  Deze beslissing impliceert de samenwerking tussen 

de stad en de intercommunale Infrax West inzake het exploiteren, onderhouden en 

ontwikkelen van de rioleringsnetten.  De overdracht gebeurde om tegen 2015 te voldoen 

aan de wettelijke en Europese verplichting om een goede kwaliteit te bekomen van 

oppervlakte-, kust- en grondwater. 

De startdatum van de exploitatie door CVBA Infrax werd bepaald op 01 januari 2009. 

Voor lopende nieuwe wegenis- en rioleringsprojecten dienden de Stad en CVBA Infrax 

bijgevolg samen te werken. 

 

Concreet betekent dit dat CVBA Infrax en Stad Harelbeke een samenwerkings-

overeenkomst ondertekenen waarbij CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur wordt 

aangesteld.  Het algemeen principe is dat CVBA Infrax instaat voor de (her)aanleg van de 

rioleringsinfrastructuur terwijl Stad Harelbeke instaat voor de constructies buiten de 

sleuf- en werkbreedte van de rioleringswerken. 

Dit is een dossier zonder VMM bijdrage waardoor CVBA Infrax 25 % betaalt van de 

rioleringskosten en de Stad instaat voor de resterende 75 %.  Bij het alsnog bekomen 

van een VMM bijdrage komt dit te vervallen en worden de volledige rioleringskosten door 

CVBA Infrax gedragen. 

Bij opmaak van het werkendossier wordt later nog een kostenverdeling tussen de Stad 

en Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 



Het groeperen van deze werken, vereist het afsluiten van een samenwerkings-

overeenkomst met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen worden 

vastgelegd. 

Belangrijk hierbij is dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur optreedt. 

 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat beide partijen – verhoudingsgewijs hun 

aandeel in de werken – instaan voor de rechtstreekse betaling van de studiekosten, de 

werken en de toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

Aan de gemeenteraad wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Het is aangewezen dat de Stad Harelbeke en CVBA Infrax – naast het afsluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk een ontwerper aanstellen voor het opstellen 

van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie- 

ontwerp en –verwezenlijking en bodemsanering voor “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg”. 

In het kader van deze opdracht zal door CVBA Infrax een ereloonovereenkomst worden 

opgemaakt. 

Het krediet voor het aandeel van de Stad zal voorzien worden bij de eerstvolgende 

budgetwijziging van het investeringsbudget 2017. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen : 

 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de tussen CVBA Infrax en Stad afgesloten 

samenwerkingsovereenkomst luidend als volgt : 

 

TUSSEN: Infrax CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd Koning Albert II-laan 

37, 1030 Brussel, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-aqua 

o.v., Infrax Limburg o.v.,  Inter-energa o.v., Inter-media o.v., Iveg o.v., 

Infrax West o.v., PBE cvba en Riobra o.v., hierna genoemd “INFRAX” 

 Hierbij vertegenwoordigd door de Heer Jan Neys, Manager Aankoop en 

Logistiek. 

 

EN: Het Stadsbestuur van Harelbeke, vertegenwoordigd door het College van 

Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Alain Top, 

Burgemeester, en de Heer Carlo Daelman, Secretaris, die handelen in 

naam en voor rekening van de Stad Harelbeke ter uitvoering van de 

beslissingen van de Gemeenteraad dd. 10 maart 2008 en dd. 

…………………………….….. hierna genoemd "het Stadsbestuur". 

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 2005. 

 

In uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van Harelbeke dd. 10 maart 2008 

houdende “Rioleringsbeheer – Overdracht rioleringsinfrastructuur en beheersafstand aan 

de opdrachthoudende vereniging WVEM” 

 

Aangezien Infrax optreedt als werkmaatschappij in naam en voor rekening van volgende 

netbeheerders : Inter-aqua o.v., Iveg o.v., Infrax West o.v. en Riobra o.v. op wiens 

naam de zakelijke rechten aangaande de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden 

gevestigd. 

 

Aangezien INFRAX de volgende werken wenst uit te voeren : 

Rioleringswerken in de Ballingenweg. 

 

Aangezien het Stadsbestuur de volgende werken wenst uit te voeren: 

Infrastructuurwerken in de Ballingenweg en alle daar aanverwante werken ; en 

herinrichting parking vroegere politiegebouw. 

 

Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Infrax West o.v. 

 

Bij eventuele opname van het project op het subsidiëringsprogramma en voor zover de 

procedure van dit besluit dit toelaat, kan het door de stad HARELBEKE onderschreven 

engagement worden herroepen.  In voorkomend geval komt Hoofdstuk 2 van deze 

samenwerkingsovereenkomst te vervallen. 

 

Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van 

de verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

ARTIKEL 1 

 

Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 

de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 

hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen te voegen en INFRAX aan te 



duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde  

opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te 

treden. 

 

 

HOOFDSTUK 1 

 

(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de Stad buiten de sleuf- en 

werkbreedte van de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren 

en/of een meerwaarde wenst te creëren.) 

 

ARTIKEL 2 

 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft INFRAX  als 

opdrachtgevend bestuur voor de hierna volgende opdrachten van diensten de 

gunningprocedure uit, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht toe.  

INFRAX zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van goedkeuring van de gunning 

van de opdrachten van diensten  van de gezamenlijke werekn slechts betekenen nadat 

de stad HARELBEKE heeft ingestemd met het gunningsvoorstel en een document heeft 

overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van 

haar deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen 

heeft voorzien. 

In elk geval zal stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de maand nadat zij hierom 

werd verzocht. 

 

§ 1. INFRAX organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de 

gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe. 

 

Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 

opdracht dat ten hunnen laste is. Beide partijen nemen tegenover INFRAX als 

opdrachtgevend bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de 

technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen en voor alle wijzigingen 

of bijwerken die tijdens de uitvoering van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken 

en verband houden met de uitvoering van de werken te hunnen laste. 

 

De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig 

verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van 

de ramingen of de eindafrekening van de samengevoegde opdracht. 

 

§ 2. In uitvoering van de wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid 

op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt INFRAX als opdrachtgevend 

bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan die tijdens de fase 

van het ontwerp van de gezamenlijke werken, de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

 

Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdracht, 

samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, ten allen tijde volledig en 

adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 

betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de 

gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van 

zijn opdracht. 

De dienstverlener aan wie de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door  

INFRAX als opdrachtgevend bestuur contractueel worden verplicht. 

De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 

volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van INFRAX als opdrachtgevend bestuur. 

 

INFRAX ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van die opdracht een 

exemplaar van het Veiligheid- en Gezondsplan (VGP), het aangepaste 



coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken 

door de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt overgemaakt aan alle partijen. 

 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen 

de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke 

werken. 

 

§ 3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes 

van de goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het decreet van 

27.10.2006, het VLAREBO besluit van 14.12.2007 en codes van goede praktijk van 

01.04.2008) stelt INFRAX als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringsdeskundige 

aan voor het opstellen van het technisch verslag.  INFRAX staat als opdrachtgevend 

bestuur in voor het conform verklaren van het technisch verslag. 

 

Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie 

conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 

 

De kost van de opdracht van de bodemsaneringsdeskundige, het conformverklaren, de 

extra gerelateerde prestaties door het studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen 

de partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet van elk der partijen in de 

gezamenlijke werken. 

 

§ 4. In uitvoering van de wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid 

op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt INFRAX als opdrachtgevend 

bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan die tijdens 

de fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken, de veiligheidscoördinatie zal 

uitvoeren.  

 

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht 

ten allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van 

de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat 

hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de 

aannemer aan wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door 

INFRAX als opdrachtgevend bestuur worden verplicht. 

Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 

volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van INFRAX als opdrachtgevend bestuur. 

 

INFRAX ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 

exemplaar van aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 

betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking 

aan alle partijen wordt overgemaakt. 

 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt evenredig verdeeld 

tussen de partijen op basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke 

werken. 

 

§ 5. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die 

nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de 

vergunningsaanvragen gebundeld. 

 

ARTIKEL 3. 

 

De werken ten laste van INFRAX en van de stad HARELBEKE worden in de, bij het bestek 

horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het voorwerp uit van 

afzonderlijke, door de aannemer op te stellen, vorderingsstaten. In artikel 95 van het KB 

14.01.2013 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale 

aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 



 

ARTIKEL 4. 

 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft INFRAX als 

opdrachtgevend bestuur de gunningprocedure uit, staat in voor de opening der 

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

Aangezien de opdracht van werken één ondeelbaar geheel vormt worden de 

gezamenlijke werken toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale 

opdracht van werken. 

 

INFRAX als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 

gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de stad HARELBEKE heeft ingestemd met 

het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 

voorbehoud akkoord gaat met de gunning van het gedeelte der werken te haren laste en 

dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 

Desnoods verzoekt INFRAX de aannemers om een verlenging van de geldigheidsduur der 

inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad HARELBEKE. In elk geval zal de 

stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de 2 maanden nadat het hierom werd 

verzocht. Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de partij die verantwoordelijk is 

voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 

 

ARTIKEL 5. - Borgtocht. 

 

Als opdrachtgevend bestuur verzoekt INFRAX de aannemer de borgtocht te stellen. Deze 

heeft betrekking op de totaliteit der werken. INFRAX kan als opdrachtgevend bestuur 

beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden 

ten voordele van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort is geschoten en dit 

in verhouding tot de werkelijke kostprijs van de werken. 

 

ARTIKEL 6. - Leiding der werken. 

 

Als opdrachtgevend bestuur duidt INFRAX de leidend ambtenaar aan. De leidend 

ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is 

om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de 

aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van 

voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, 

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

eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz. 

 

Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de 

belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien 

zijn deze adviezen bindend. 

 

De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte 

vooruitgang der werken waarborgt.  Alle partijen dragen de volledige 

verantwoordelijkheid, ook het financiële aangaande hun verleende adviezen. 

 

ARTIKEL 7. - Toezicht der werken. 

 

Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun 

deel der werken. 

 

ARTIKEL 8.  

 

Indien INFRAX als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een wijziging van de 

opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van de stad HARELBEKE noodzakelijk 



acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de stad 

HARELBEKE bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 

 

ARTIKEL 9. 

 

Behoudens ingeval een fout of nalatigheid vanwege INFRAX als opdrachtgevend bestuur, 

verbindt de stad HARELBEKE zich ertoe om, met betrekking tot de werken te haren laste, 

INFRAX als opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig 

tussen te komen. INFRAX verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten 

behoeve van de gerechtelijke procedure. 

 

Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken 

ten laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid 

op zich nemen op basis van het aandeel van elk van der partijen in de samengevoegde 

opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 

 

 

ARTIKEL 10. - Betaling der werken. 

 

De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van 

INFRAX en deels voor rekening van stad HARELBEKE.  Alle partijen beschikken over 10 

kalenderdagen om de betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te 

verbeteren. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze alleen in 

voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere schadevergoedingen en zal de 

ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 

 

§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 

 

§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en –verwezenlijking afzonderlijke 

facturen op. 

 

§3. Per partij maakt de bodemsaneringsdeskundige afzonderlijke facturen op. 

 

§4. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en 

facturen op.  De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het 

opdrachtgevend bestuur met kopie aan de leidend ambtenaar. 

 

Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen 

en kopieën van de vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor  

- het deel ten laste van INFRAX bij INFRAX 

- het deel ten laste van de stad HARELBEKE bij stad HARELBEKE 

 

Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 

kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en /of eventueel te verbeteren. 

De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de leidend ambtenaar.  

Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde 

betalingsaanvragen en vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel ten hunnen 

laste een verzoek tot facturatie. 

 

INFRAX en de stad HARELBEKE zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen 

de termijn voorzien in artikel 95 van het K.B. 14.01.2013. 

 

ARTIKEL 11. - Boetes en kortingen wegens minwaarde. 

 

De boetes en /of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 

bepaald aandeel van de opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de 



betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en /of kortingen wegens 

minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de 

desbetreffende opdracht worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de 

verschillende partijen verdeeld over de partijen. 

 

ARTIKEL 12. - Voorlopige en definitieve oplevering - Vrijgave borgtocht. 

 

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve 

oplevering verleend voor de gehele aanneming.  

 

Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering 

worden alle partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat 

aan allen de mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren 

en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 

hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in 

artikel 6. 

 

De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven.  De 

processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 

ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. 

 

De vrijgave van de borgtocht  heeft betrekking op de volledige aanneming. 

 

ARTIKEL 13. - Waarborgperiode 

 

Tijdens de waarborgperiode zal de stad HARELBEKE aan INFRAX als opdrachtgevend 

bestuur elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur 

rapporteren.  INFRAX zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer 

contact opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 

 

HOOFDSTUK 2 

 

(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing 

van de stad geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 01 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de 

aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van 

kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 

waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en alle latere wijzigingen.) 

 

ARTIKEL 14. 

 

De stad HARELBEKE komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en 

verbetering van openbare riolen à rato van 75 % van  de kosten (exclusief BTW) bepaald 

in uitvoering van artikel 1,5° van het hierboven vernoemde besluit van de Vlaamse 

Regering van 01 februari 2002. 

De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende opmeting onder een afzonderlijk 

deel vermeld. 

 

ARTIKEL 15. 

 

INFRAX zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de 

werken slechts betekenen nadat de stad HARELBEKE heeft ingestemd met het 

gunningsvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 



voorbehoud tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare riolering 

en hiervoor de nodige financiële middelen heeft voorzien.   

Desnoods verzoekt INFRAX als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 

van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad 

HARELBEKE. In elk geval zal de stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de twee 

maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is 

voor de vertraging, de financiële gevolgen ervan te laste gelegd worden. 

 

ARTIKEL 16. 

 

De stad HARELBEKE wordt uitgenodigd op de voorlopige oplevering van de werken.  Na 

aanvaarding van deze oplevering maakt INFRAX op basis van de eindafrekening een 

debetnota voor betaling over aan de stad HARELBEKE. 

Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, 

betaalt de stad HARELBEKE het verschuldigde bedrag. 

Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend. 

 

Opgemaakt in tweevoud te Torhout op ………………………………….. 

 

Voor de Stad HARELBEKE : 

 

 

 

 

 

Carlo Daelman   Alain Top 

Secretaris Burgemeester 

 

 

 

Voor Infrax cvba : 

 

 

 

Jan Neys 

Manager Aankoop en Logistiek 

 

Artikel 2 : 

 

Er worden kredieten voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging 2017 voor de opmaak 

van het studiedossier. 

 

12. Leveren wegneembare elementen.  Goedkeuren bestek, raming (€ 15.000,00 

excl. btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste om alle tijdelijke verkeersremmende 

proefsignalisaties met new jersey-bakken om te zetten in definitieve maatregelen.  Eén 

van de locaties die nog dient gerealiseerd te worden betreft de as-verschuivingen in de 

Europastraat. 

Op verschillende locaties in Harelbeke tonen snelheidsmetingen aan dat er nood is aan 

snelheidsremmende maatregelen, dit onder meer op de as Harlemboislaan-

Vlaanderenstraat. 



Er wordt geopteerd om te kiezen voor 15 kwalitatieve wegneembare verkeersremmers 

die na heraanleg van een weg ook op andere locaties kunnen worden ingezet.  De 

positieve ervaringen met de boombakken op de Stasegemsesteenweg gven aanleiding tot 

de keuze voor wegneembare bloembakken in CorTenstaal van 80x80x80 voorzien van de 

nodige signalisatie. 

In het kader van de opdracht “Leveren wegneembare elementen” werd een bestek met 

nr. 17_28 opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 excl. btw of € 18.150,00 

incl. 21% btw. 

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

zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42, § 1, 1° a  van de wet 

overheidsopdrachten), gezien de aard van de bestelling (limiet van € 135.000,00 excl. 

btw niet bereikt) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service. Door het vooraf selecteren speelt de concurrentie 

maximaal 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 225000/020000-PBD 4-PBD4.2.1B (actieplan AP4.2) (Actie 4.2.1). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich 

daartoe te willen beperken artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet 

bereikt). 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

beperken artikel 90 1°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_28 en de raming voor de opdracht “Leveren wegneembare 

elementen”, opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. 

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

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 



werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 15.000,00 excl. btw of 

€ 18.150,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 225000/020000-PBD 4-PBD4.2.1B (actieplan AP4.2) (Actie 4.2.1). 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

13. Renoveren oudstrijdersperk Hulste.  Goedkeuren bestek, raming (9.005 euro 

excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Renoveren oudstrijdersperk Hulste” werd een bestek met 

nr. 862.1-A17/29 opgesteld door de heer Yann Raes, Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 9.005,00 excl. btw of € 10.896,05 

incl. 21% btw (€ 1.891,05 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 

€ 135.000) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

 

- Bouwcoördinatie Verbrugghe, Dopheidelaan 30 te 8210 Loppem; 

- BVBA Bentein, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark; 

- Firma Dewulf Gebroeders, Dikmuidseweg 501 te 8904 Boezinge; 

- NV Paul Van Hulle Grondwerken, Kanegemstraat 1 te 8700 Tielt. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 220000/099010-B&W-B&W 16. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt). 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 



-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 862.1-A17/29 en de raming voor de opdracht “Renoveren 

oudstrijdersperk Hulste”, opgesteld door de heer Yann Raes, Departement Facility wordt 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 9.005,00 excl. 

btw of € 10.896,05 incl. 21% btw (€ 1.891,05 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

 

- Bouwcoördinatie Verbrugghe, Dopheidelaan 30 te 8210 Loppem; 

- BVBA Bentein, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark; 

- Firma Dewulf Gebroeders, Dikmuidseweg 501 te 8904 Boezinge; 

- NV Paul Van Hulle Grondwerken, Kanegemstraat 1 te 8700 Tielt. 

 

Artikel 4: 

 

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

budgetcode 220000/099010-B&W-B&W 16. 

 

  



14. Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren Bestek, 

raming (€ 37.819,31 + 21% btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De bestaande ramen zijn er vooral aan de kant van parking slecht aan toe. Op sommige 

plaatsen is er verhoogd risico dat het glas uit de raamstijlen kan vallen. Ook zijn er 

barst-scheuren in de betonnen balken. Om het budget te drukken en versteviging te 

verzekeren van de draagstructuur, wordt hier gekozen om zoveel mogelijk een 

houtskelet-structuur toe te passen. Enkel inkomdeur wordt in klaar glas voorzien en de 

vaste bovenramen in opaal glas, materie is FSC gelabeld hout. 

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

een bestek met nr. 861.61-A17/27 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement 

Facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.819,31 excl. btw of € 45.761,37 

incl. 21% btw (€ 7.942,06 Btw medecontractant). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 

€ 135.000) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 221007/074010-VT-VT 78. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt). 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.61-A17/27 en de raming voor de opdracht “Vervangen 

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

Departement Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 37.819,31 excl. btw of € 45.761,37 incl. 21% btw (€ 7.942,06 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/074010-VT-VT 78. 

 

15. Renovatie conciergewoning Stadhuis.  Goedkeuren bestek, raming 

(49.585,85 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De conciërgewoning is aan grondige renovatie toe. De keuken wordt wat opgesmukt. De 

badkamer wordt volledig vernieuwd, de zolder wordt geisoleerd en verwarming wordt 

voorzien op het eerste verdieping. Het gebouw is dan aangepast om bijvoorbeeld een 

gezin met 2 kinderen te huisvesten. 

 

In het kader van de opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis” werd een bestek 

met nr. 861.11-A.17/21 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

* Perceel 1 (Technieken), raming: € 15.803,00 excl. btw of € 19.121,63 incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (Afwerking), raming: € 14.037,35 excl. btw of € 16.985,19 incl. 21% btw; 

* Perceel 3 (Buitenschrijnwerk), raming: € 12.768,00 excl. btw of € 15.449,28 incl. 21% 

btw; 

* Perceel 4 (Vloer- en isolatiewerken), raming: € 6.977,50 excl. btw of € 8.442,78 incl. 

21% btw. 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.585,85 excl. btw of 

€ 59.998,88 incl. 21% btw (€ 10.413,03 Btw medecontractant). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 

€ 135.000) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 



aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 82. 

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt). 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 12 stemmen tegen, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.11-A.17/21 en de raming voor de opdracht “Renovatie 

conciërgewoning Stadhuis”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 49.585,85 excl. btw of € 59.998,88 incl. 21% btw (€ 10.413,03 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

  



Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 82. 

16. Vernieuwen terreinverlichting sportinfra Mol.  Goedkeuring bestek, raming (€ 

123.700,00 excl. btw of € 149.677,00 incl. 21% btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Vernieuwen terreinverlichting sportinfra Mol” werd een 

bestek met nr. 861.61-A17/30 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement 

Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 123.700,00 excl. btw of 

€ 149.677,00 incl. 21% btw (€ 25.977,00 Btw medecontractant). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 

€ 135.000) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

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

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

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

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

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

budgetcode 222000/074010-VT-VT 89. 

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt). 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. 861.61-A17/30 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen 

terreinverlichting sportinfra Mol”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement 

Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 123.700,00 excl. btw of € 149.677,00 incl. 21% btw (€ 25.977,00 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 222000/074010-VT-VT 89. 

 

17. Leveren en installeren van Kassasysteem B&W.  Goedkeuring bestek,  

gunningswijze en raming (11.570,25 euro + 21% btw) 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van vernieuwing van de kassasysteem in B&W werd er in mei een bestek 

opgevraagd en prijsvraag voor georganiseerd. Oorspronkelijk werd de aankoop geraamd 

op € 6.500,00 incl btw (bevoegdheid CBS). Na het indiening van de offertes is gebleken, 

dat het beschreven opdracht niet kon gerealiseerd worden met het voorzien budget en 

werd met budgetwijziging van 21/06 verhoogd naar € 14.000,00 om de opdracht te 

kunnen realiseren en werd de bevoegdheid van GR om het bestek, gunningswijze en 

raming goed te keuren. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en installeren van Kassasysteem B&W” werd een 

bestek met nr. NH-399 opgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 

incl. 21% btw. 

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

zonder bekendmaking. 

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

budgetcode 241000/013000-B&W-B&W 9. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

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

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

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 



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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 5, § 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 artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. NH-399 en de raming voor de opdracht “Leveren en installeren van 

Kassasysteem B&W”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - 

Aankoop 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 € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 incl. 21% btw. 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

18. Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van de 

Eerste Wereldoorlog in 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In 2018 wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. In het kader van de 

herdenking van ’14-’18 werd beslist om in Harelbeke te focussen op twee periodes: 

voorjaar 2015 en najaar 2018. In 2015 werden zo’n 15 activiteiten georganiseerd in het 

kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.  

 

Bedoeling is om in het najaar van 2018 (met name de periode september tot en met 11 

november 2018) opnieuw enkele activiteiten te organiseren.  

 

Om verenigingen te stimuleren in het organiseren van een activiteit wordt voorgesteld 

om subsidies toe te kennen voor activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog in de 

vooropgestelde periode.  

 

Hiervoor werd een tijdelijk reglement voor subsidies opgesteld.  

 

  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 43 par. 2, 2° en 186. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog wordt onder deze titel vastgesteld als volgt: 

 

Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog 

ARTIKEL 1. 

Binnen de perken van de kredieten voorzien op het gemeentebudget wordt er aan 

Harelbeekse verenigingen en organisaties een bijzondere toelage verleend voor het 

organiseren van open culturele projecten met de Eerste Wereldoorlog als onderwerp 

volgens de normen en voorwaarden zoals hierna vastgesteld.  

 

ARTIKEL 2. 

§ 1. Culturele initiatieven opgericht door een commerciële organisatie of die in 

hoofdzaak commerciële belangen dienen komen niet in aanmerking voor subsidiëring via 

dit reglement;  

§ 2. Het project is geen samenwerkingsverband met een stedelijke dienst en ontvangt 

geen enkele andere vorm van gemeentelijke subsidie voor de activiteiten waarvoor 

subsidie wordt gevraagd, met uitzondering van de logistieke ondersteuning aan socio-

culturele verenigingen.  

 

ARTIKEL 3. 

Voor subsidie op basis van dit reglement komen open culturele projecten in aanmerking 

met de Eerste Wereldoorlog als onderwerp. Onder deze projecten wordt verstaan:  

Initiatieven in tijd en omvang beperkt, lopende van 1 september 2018 tot en met 11 

november 2018; 

die bij voorkeur buiten de reguliere werking van de organisatoren vallen; 

die voor iedereen toegankelijk zijn; 

met een ruimere promotie dan alleen via de eigen kanalen; 

die tot doel hebben: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog met aandacht voor 

vernieuwing, kwaliteit en eerbied voor de nagedachtenis van de slachtoffers en 

gebeurtenissen; 

de activiteiten vinden grotendeels plaats op het grondgebied van Harelbeke. 

 

ARTIKEL 4.  

De subsidie bedraagt maximum 40 % van de uitgaven die voor subsidiëring zijn 

aanvaard met een maximum van 1000 euro. 

Enkel d.m.v. facturen en kasticketten bewezen kosten komen in aanmerking.  

 

ARTIKEL 5. 

§1. De aanvraag gebeurt minstens 6 maanden voor de datum van de activiteit.  



De projectsubsidie wordt toegekend binnen de perken van het voorziene bedrag op het 

budget.  

 

§2. De aanvraag gebeurt door het indienen van een ‘aanvraagformulier projecten 

Eerste Wereldoorlog’ via https://www.harelbeke.be/14-18. 

        

§3. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over het project na advies van 

de werkgroep Eerste Wereldoorlog. De organisatoren worden op de hoogte gebracht van 

de beslissing. 

 

ARTIKEL 6. 

Komen voor subsidiëring in aanmerking: 

Publiciteits- en promotiekosten; 

De eventueel betaalde netto uitkoopsommen voor culturele manifestaties en de daaruit 

voortvloeiende kosten (SABAM, transport e.a.); 

Uitgaven die voortvloeien uit de huur van materialen en diensten; 

De verzekeringskosten; 

De huur van ruimten. 

 

ARTIKEL 7. 

De hierna vermelde uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

Kosten van geschenken en attenties; 

Representatiekosten, uitgaven voor recepties en catering; 

Kosten ingevolge aankoop van prijzen; 

De aankoop van niet louter projectgebonden materiaal en uitrusting. 

 

ARTIKEL 8. 

In alle publiciteit (digitaal en op papier) dient vermeld ‘met medewerking van de Stad 

Harelbeke’ en het logo van de stad. Een uitnodiging wordt aan het College van 

Burgemeester en Schepenen bezorgd. 

 

ARTIKEL 9. 

Het vaststellen van misbruiken kan leiden tot het niet toekennen van de subsidie.  

Indien het initiatief waarvoor subsidie werd aangevraagd niet kan plaatsvinden of indien 

er wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die bij de subsidieaanvraag verstrekt 

werden, deelt de initiatiefnemer dit onmiddellijk mee aan het College van Burgemeester 

en Schepenen. 

 

Subsidies die ten onrechte zijn toegekend kunnen door het College van Burgemeester en 

Schepenen steeds worden teruggevorderd. 

 

ARTIKEL 10. 

Met het oog op de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag verstrekt de 

initiatiefnemer binnen twee maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden de 

volgende gegevens: 

De rekening van inkomsten en uitgaven betreffende gesubsidieerde activiteiten vergezeld 

van de nodige bewijsstukken (facturen e.d.) plus opgave van het rekeningnummer van 

de organisatie. Enkel de werkelijk bewezen uitgaven worden in aanmerking genomen; 

Een inhoudelijk verslag van de gesubsidieerde activiteiten. 

 

De subsidie wordt pas uitbetaald na realisatie van het project.  

 

ARTIKEL 11. 

Door een projectsubsidie aan te vragen, aanvaardt de indiener dit reglement en elke 

beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

  

https://www.harelbeke.be/14-18


Artikel 2: 

 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het weekend van 15.09 tot 17.09.2017 gaat in Harelbeke de kermis door. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

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

stellen in functie van voormeld evenement. 

 

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

beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van 

die middelen te realiseren. 

 

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

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard. (Wet betreffende de 

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

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 26.06.2017.  Na goedkeuring door de 

gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- Wet betreffende de civiele bescherming van 31.12.1963, meer bepaald art. 2ter, 

tweede lid en latere wijzigingen; 

- Het Koninklijk Besluit van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

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

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) opgemaakt voor Harelbeke Kermis. 

 

Artikel 2: 

 

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

van de provincie West-Vlaanderen. 

 



Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

20. Vragenkwartiertje. 

 

VARIA GEMEENTERAAD 11 SEPTEMBER 2017 

 

 

1.Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert: 

Wat is de stand van zaken wat betreft de problematiek op het Marktplein?  Wij kregen de 

vraag van Francis Pattyn vorige maand op de raad.  We kregen van het stadbestuur een 

persbericht in een mail in verband met Immogra en de problematiek van aannemers.  Op 

21.08 was er een nieuwe stuurgroep gepland.  Is er al nieuws hierrond? 

 

1.1. Vraag rond het toelichtingsmoment aangaande het kanaal Bossuit- Kortrijk 

Er is een informatiemoment gepland.  Hoe zit het in elkaar? 

 

2. Raadslid Kathleen Duchi in verband met de markten in Harelbeke: 

Ik verneem dat de start van de markt in Bavikhove vrij goed verlopen is.  Vandaag 

stonden er 5 kramen.  Er is een 6de op komst.  Een aantal specialiteiten ontbreken nog.  

Wat is daar de verdere procedure voor.  In verband met de markt in Harelbeke: ik hoor 

dat hij niet zo goed meer draait.  Is hij aan het doodbloeden? 

 

3.Raadslid Francis Pattyn: 

Ik zie dat de controle op de blauwe zone gegund is.  Er wordt voorzien in controle en 

sensibilisering in een eerste fase maar ik merk ook dat de parking van de Beversestraat 

nog niet op de website staat.  Kan dit aangepast worden? 

 

4. Raadslid Stijn Soetaert: 

De stad Harelbeke was aangekondigd als partner in Levensloop maar de delegatie is niet 

komen opdagen.  Wat is daar de oorzaak van? 

 

5. Raadslid Rosanne Mestdag: 

5.1. Bomen Gentsestraat – Marktstraat Onlangs stelde ik vast dat er terug bomen 

verdwenen, beter gezegd, om één of andere reden door de groendiensten verwijderd. 

Sedert dat de Marktstraat en de Gentsestraat heraangelegd werden, zijn nu in totaal al 4 

bomen verdwenen, de plantgaten met roosters liggen er nog maar de bomen zijn plots 

afgezaagd. Ik spreek dan van de boom aan Belfius : deze is reeds langere tijd verdwenen 

1 aan het Guldensporencollege, Marktstraat 1 aan de bron, Marktstraat De laatste die 

enkele weken geleden verwijderd werd is aan beenhouwerij ’t Ooste. Ik neem aan dat dit 

dure bomen zijn, graag de kostprijs van die bomen. Aangezien dit op een gewestweg is, 

zou ik graag weten, mag dit wel door stad verwijderd worden, volgens mij vormde de 

boom aan ’t Ooste geen gevaar voor de voetgangers, die aan Belfius weet ik dat hij 

aangereden werd, en zeker al meer dan een jaar verwijderd werd, zonder nieuwe 

aanplanting en van de andere 2 zie ik ook geen reden waarom deze verdwenen zijn. 

Aangezien de plantgaten er nog liggen, wordt hier geïnvesteerd in nieuwe bomen of blijft 

het zo. Toch jammer hé, we hebben het al meermaals gezegd, dat in plaats van bomen 

bij te komen, er steeds maar weer verdwijnen, verleden week werden er ook omgezaagd 

in de Berkenlaan, maar hier weet ik dat er gepland was om er nog enkele te vervangen. 

Graag een antwoord dus op mijn vragen.  

5.2. Station We konden het verleden week in de krant lezen : de loketten van het station 

gaan nog minder open zijn vanaf 2 oktober, we zijn 1 van de 33 stations die terug 

getroffen zijn.  



In Knokke Heist heeft de seniorenadviesraad hiertegen geprotesteerd, hopelijk zal onze 

seniorenraad ook een protestbrief lanceren ! We kunnen de tickets digitaal aanvragen, 

we houden straks een digitale week en moeten toch nog steeds vaststellen dat heel veel 

mensen nog altijd niet online zijn, wat voor zin heeft het dan om tickets digitaal aan te 

kunnen vragen. Ook als er vragen zijn, waar moeten onze senioren dan naartoe ??? En 

dit in een tijd waar er meer en meer senioren zijn. Een hele tijd geleden, heb ik hier in 

dit forum de vraag gesteld om tussen te komen i.v.m. de roltrap, want het is nl zo dat als 

de loketten niet werken, ook de roltrap niet werkt. Zal dit nu ook zo zijn ???? Men zegt 

wel vanuit de NMBS dat de mensen niet in de kou staan, omdat de ruimte van de 

loketten wel open zal blijven maar ik heb daar toch vragen bij. Nu is het zo dat als je 

naar het toilet wenst te gaan, je aan het loket de sleutel moet vragen, wel als er geen 

bediende is ook geen toilet dan, geen roltrap, wat is de volgende stap, volledige sluiting. 

Ik hoop dat er eens deftig tussengekomen wordt op hoger niveau. We kunnen dit toch 

niet verder zomaar laten gebeuren, het is niet moeilijk om het aantal reizigers te zien 

afnemen als men niet meer investeert in personeel van de NMBS. 

We hebben hier nochtans alle troeven, ruime parkeermogelijkheden, wat elders niet zo 

is, verlaagd perron. Graag actie aub.  

 

6. Raadslid Rik Pattyn: 

VVSG ontwikkelt een actieplan rond sustainable developpement goals de zogenaamde 

SDG’s en de gemeenten.  Doet Harelbeke hier aan mee? 

 

6.1. Er zou een subsidielijn op komst zijn voor milieuvriendelijke academies.  Dit moet 

voor de stad Harelbeke eens bekeken worden. 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Antwoord van burgemeester Alain Top op de vraag van Rita Beyaert 

Immogra heeft laten weten dat ze problemen hebben met het team Bouw binnen hun 

tijdelijke vereniging. Het moet duidelijk zijn dat Immogra niet failliet is of dat de 

bouwaannemer niet failliet is.  Er is wel een discussie aan de hang tussen de 

projectontwikkelaar en de aannemer.  Ofwel wordt die discussie uitgeklaard ofwel wordt 

er een andere aannemer voorgesteld.  Voor wat betreft de timing.  Het is uiteraard zo 

dat Immogra zijn startdatum niet haalt.  Ze moesten al begonnen zijn maar zij gaan 

ervan uit dat ze de vooropgestelde einddatum zullen halen.   

 

Wat betreft de vragen rond het kanaal Kortrijk Bossuit: 

De Vlaamse overheid organiseerde een complex project rond de toekomst van het kanaal 

Bossuit - Kortrijk. in het kader daarvan wordt er een informatiemoment voorzien in ons 

Cultureel Centrum in de Speltstraat.  Voor alle duidelijkheid dit is Vlaamse materie.  De 

stad is enkel gastheer van het informatiemoment. 

 

Op de vraag van Rik Pattyn i.v.m. met de SDG’s: 

Harelbeke is één van de 20 gemeenten die geselecteerd is om deel te nemen aan het 

project. 

 

Schepen Patrick Claerhout: 

Wat betreft de vragen rond de markt in Bavikhove: we zijn heel tevreden met de opstart.  

We zijn nog op zoek naar een viskraam om zo het aanbod te vervolledigen.  We hebben 

ook nog aanbiedingen gekregen van andere marktkramers waar we voorlopig niet op in 

gaan.  Wat betreft rekrutering: uiteindelijk is het een stuk mond aan mond reclame 

geweest.  De ene marktkramer brengt de andere mee.  Ik denk dat iedereen voorlopig 

heel tevreden is.  Wat betreft de markt in Harelbeke: naargelang de marktkramer 

waarmee je spreekt krijg je een positief of een negatief verhaal.  In het algemeen gaan 

alle markten er iets op achteruit.  De marktkramers van Harelbeke hebben een korting 

gevraagd maar die werd door het college niet toegestaan.   



We denken dat het budget voor animatie zouden gebruiken om die korting te geven dat 

ze dit beter aanwenden om de markt nog aantrekkelijker te maken in de toekomst. 

 

Wat betreft de Blauwe zone: 

De parking hoek Beversestraat is wel degelijk opgenomen in de Blauwe zone.  Ik volg de 

communicatie op dat vlak verder op.  Er zullen opnieuw klevers aangebracht worden en 

er zal gesensibiliseerd worden.  Er is geen stand stil periode alleen moeten we onze 

communicatie op de juiste manier opnemen zodanig dat iedereen zich kan gedragen 

zoals het hoort in de Blauwe zone. 

 

 

Op de vraag van Rosanne Mestdagh: 

U heeft het over de boom aan de slagerij.  Er zijn ondertussen nog een aantal andere 

bomen gesneuveld.  We hebben dit onderzocht met AWV.  Blijkt dat de stad 

verantwoordelijk is om de bomen her aan te planten en dat zullen we dan ook doen.  Wat 

betreft de boom aan de slagerij.  De boom had een bepaalde ziekte en die boom hebben 

we zelf verwijderd om te vermijden dat alle andere bomen besmet werden. 

 

Raadslid Ludo Depuydt i.v.m. de nieuwe organisatie van het station van de NMBS: 

We hebben vastgesteld dat we 60 procent van de tickets niet meer verkopen aan het 

loket.  De medewerkers van de NMBS worden geconcentreerd in de grotere stations 

waardoor de bezetting van 33 kleinere stations verminderd werd.  Dus ook Harelbeke.  

De loketmedewerkers blijven aanwezig tussen 06.00 u en 13.30 u.  De roltrap blijft 

steeds werken.  De loketmedewerkers begeleiden de stationsbezoekers richting automaat 

zodanig dat ze op het moment dat ze niet aanwezig zijn, mensen die minder vertrouwd 

zijn met een automaat ook kunnen ticketten kopen.  Het sanitair is niet open als het 

loket gesloten is.  Dit is te vandalismegevoelig. 

 

Schepen Michael Vannieuwenhuyze i.v.m. Levensloop: 

Het was inderdaad de intentie van de personeelskring van zowel stad als OCMW om deel 

te nemen aan Levensloop.  Jammer genoeg waren er onvoldoende lopers en hebben we 

onze deelname ingetrokken.  Het is wel zo dat de personeelskring van de stad Harelbeke 

nog een inspanning gedaan heeft om sponsering op te halen en dat is goed gelukt. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 11 SEPTEMBER 2017 

 

 

Openbare zitting 

 

1 Oprichting zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring en beslissing tot deelname. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Voorzitter, Collega’s, 

 

Dit agendapunt is ongetwijfeld één van de belangrijkste in deze legislatuur, zeker binnen 

de globale ontwikkeling van het welzijnsbeleid in onze stad. Wij hebben vanuit onze 

fractie aangedrongen op duidelijkheid, wij krijgen vandaag een goed gestoffeerd dossier, 

dat de toekomst wil voorbereiden. 

Ik wil de mensen van het OCMW en de Stad danken die aan dit dossier hebben 

meegewerkt. 

 

IK zal dit dossier vanuit het ruimer perspectief van deze gemeenteraad bespreken. 

 

Vooreerst de motivatienota.  

De nota gaat in op de verschillen tussen openbare en privé-initiatieven, waarbij het 

privé-initiatief teveel wordt vereenzelvigd met de commerciële rusthuissector.  



Daarnaast bestaan heel wat privé-initiatieven vanuit caritatieve hoek, die de vergelijking 

met de openbare sector goed kunnen doorstaan. 

De bejaardenzorg in onze stad is opgericht door de Zusters Augustinessen: zij bouwden 

een bejaardenhuis en een weeshuis uit, dat later door het toenmalige COO werd 

overgenomen maar waarin een aantal zusters nog meewerkten. De oorsprong van onze 

bejaardenzorg ligt dus in de privésfeer. 

 

De nota gaat te weinig in op de historische relatie tussen Stad en OCMW: sinds de 

jaren tachtig voerde het OCMW een onafhankelijke koers; onder impuls van Secretaris 

Luc Raes en met de steun van de verschillende voorzitters werd een bedrijfscultuur 

ontwikkeld van een zo autonoom mogelijke werking t.o.v. het Stadsbestuur.  

Het motto was: wat we zelf doen doen wij beter. Het OCMW slaagde in die opdracht en 

ontwikkelde tot een sterke, kwalitatieve organisatie. Maar zij kon dit maar doen met de 

loyale financiële steun vanuit het Stadsbestuur. 

Beide partners hebben elkaar in de uitvoering van het beleid gevonden , ondanks het 

zogenaamde spanningsveld. 

Wat hier vandaag voorligt, is de verderzetting van deze historische ontwikkeling. 

 

Laat ons het Zorgbedrijf zelf eens bekijken. 

Het Zorgbedrijf Harelbeke wordt een sterke organisatie: zij krijgt de vrouw- en een 

beetje mankracht , de infrastructuur en de financiële middelen om haar opdracht uit te 

voeren. 

Zij krijgt alle mogelijkheden om een onafhankelijke koers te varen , wat in de lijn ligt van 

de historische ontwikkeling.  

Alle vormen van intramurale en extramurale zorg vanuit de openbare sector worden hier 

gebundeld , wat de integratie alleen maar kan ten goede komen. Alleen is dit ook nu al 

grotendeels het geval binnen de OCMW-werking. 

Wat de verhouding zal worden tussen de integratie op politiek vlak en de autonomie 

op ambtelijk vlak zal sterk van de intermenselijke relaties afhangen. 

De toekomstige werking van de sociale dienst, die volgens het Decreet wel ingekanteld 

wordt in het Stadsbestuur blijft momenteel een open vraag en dient nauwlettend 

opgevolgd te worden. Ook daar is autonomie van werken meer dan ooit noodzakelijk. 

 

Een sterk openbaar zorgbedrijf dat een monopoliepositie bezit moet zich voldoende  

open stellen voor het ruime welzijnsgebeuren in onze stad, waarin vrijwilligers en 

welzijnsorganisaties een belangrijke rol spelen. 

 

Tot slot nog enkele belangrijke bedenkingen: 

1) Het is de bedoeling van het Lokaal Decreet om tot efficiëntiewinsten te komen tussen 

Stad en OCMW: meer samenwerking op het vlak van de personeelsdiensten, de financiële 

diensten, de technische diensten, communicatie en ICT. 

Wij vrezen dat deze kansen met de huidige structuur zullen gemist worden. 

2) Het personeel wordt in de toekomst allemaal contractueel. Er is op de arbeidsmarkt 

veel vraag naar verplegend en verzorgend personeel: een aantrekkelijk loonpakket zal 

in de toekomst een belangrijke troef zijn. Is het niet aangewezen om dringend verder 

werk te maken van de tweede pensioenpijler binnen onze stad, om de discriminatie 

tussen contractuelen en statutairen een stuk af te bouwen. 

3) Het Zorgbedrijf Harelbeke is een sterke autonoom bestuur. Er wordt echter 

voortdurend verwezen naar de regionale structuur W13. Wij hebben vragen bij de 

toegevoegde waarde van deze regionale structuur. 

 

4)Wij zijn niet akkoord met de inbreng van de gebouwen van de Rijstpekker in de 

werking van het Zorgbedrijf: de Rijstpekker is een sociaal cultureel welzijnscentrum 

en blijft best binnen het stadspatrimonium maar met een gemeenschappelijke 

invulling door Stad , OCMW en Zorgbedrijf. 

5) De laatste bedenking is van financiële aard. Er wordt een financieel plan uitgetekend 

voor de periode 2018 tot 2020.  



Dit plan is van richtinggevende aard en past binnen de meerjarenplanning van het 

OCMW. 

Het is aan de volgende bestuursploeg om vanaf 2019 de financiële invulling te doen, 

binnen de financiële mogelijkheden van het Stadsbestuur. 

 

Wij zullen dus de oprichting van het Zorgbedrijf goedkeuren maar vragen dat onze 

bedenkingen den voorstellen worden meegenomen bij de verdere uitwerking 

 

Tussenkomst van raadslid Donald Langedock: 

Ik ondersteun de nota die Rik Pattyn namens onze fractie naar voor heeft gebracht.   

Ik wil daarnaast ook nog een aandachtspunt onder het licht brengen. 

Het gegeven feit van de toenemende privatisering.  Het gegeven feit van de toenemende 

zorg en het gegeven feit van de personeelskrapte in de zorgsector.  Is dit geen reden om 

de discussie rond het al dan niet contractualiseren of statutariseren van personeel toch 

ter sprake te brengen?  Ik denk dat het van belang zal zijn om goede personeelsstatuten 

te hebben om kwaliteitsvol personeel aan te trekken. 

 

Tussenkomst van Stijn Derammelaere: 

Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand komen van de nota’s van harte 

bedanken voor het vele werk dat zijn in de oprichting van het zorgbedrijf gestoken 

hebben.  Ik ben ook heel blij dat dit tot stand komt als samenwerkingsproject tussen de 

stad en het OCMW.  Ik denk dat het van belang is dat de vruchtbare manier van werken 

van het OCMW op vandaag wordt verder gezet en ik ben eigenlijk wel blij met de nota 

die vooral focust op de toekomst.  Ik vind dit positief in vergelijking met de vorige 

sprekers.  Ik heb wel één bedenking: ik denk dat we dit initiatief teveel afzetten tegen 

andere privé-initiatieven die op winst uit zijn en dat is dit zorgbedrijf niet.  Deze 

beweging sluit niet uit dat er in Harelbeke een privé-initiatief op het touw gezet wordt dat 

wel op winst draait en dan is het van belang dat wij als publiek zorgbedrijf een standaard 

zetten.  Een standaard op prijs en kwaliteit.  Ik wil me aansluiten bij de opmerking van 

Donald Langedock i.v.m. personeel.  Ik denk dat het OCMW zeker en vast moet 

nadenken over een correct en aantrekkelijk personeelsstatuut zodanig dat we goede 

mensen kunnen aantrekken.  Ik denk dat deze evaluatie zeker al langer aan de gang is.  

Ik ben ervan overtuigd dat we met contractuele statuten ook aantrekkelijk kunnen zijn 

op de personeelsmarkt. 

 

Reactie van OCMW voorzitter Dominique Windels i.v.m. de loonsvoorwaarden van het 

personeel: 

In deze nota wordt daar niet over gesproken maar ik zou echter niet durven zeggen dat 

wij niet goed bezig zijn.  Ik verwijs naar het overleg met de vakbonden. De vakbonden 

hebben de beweging die we nu maken zeker en vast toegejuicht. 

Stel u voor dat we later naar een ander en beter personeelsstatuut moeten evolueren 

dan zullen we dat zeker opnieuw samen met de vakbonden doen.  Ook de vraag naar de 

derde pijler wordt later bekeken.  Wat betreft de toekomst van de sociale dienst.  Dit is 

een terechte bedenking.  We werken er verder aan.  We moesten een bepaalde snelheid 

hoger gaan met het zorgbedrijf omdat we tegen eind dit jaar de oprichting rond hebben 

maar het is zo dat we samen met de stad ook werken aan een uittekening van de 

toekomst van het welzijnslandschap in Harelbeke en ook daar willen we tot één globaal 

dossier komen.  Wat betreft het intreden van de stad en de inbreng van de stad in de 

vorm van de Rijstpekker: het is zo dat ABB reeds vooraf gesteld had dat de 

gemeentelijke stadstoelage niet volstond als financiële inbreng voor de stad in het 

zorgbedrijf dat daar bijkomende financiële middelen moesten voorzien worden.   

Voor wat betreft de Rijstpekker hebben we geredeneerd dat het gebouw de 

hoofdgebruiker volgt.  In die zin wordt de Rijstpekker voornamelijk gebruikt als 

dienstencentrum overdag.  Vandaar dat het opgenomen wordt in de activiteiten van het 

zorgbedrijf maar met een goede gebruiksovereenkomst zullen we ongetwijfeld de 

socioculturele activiteiten verder kunnen ontvangen op een kwaliteitsvolle manier. 



Bij de personeelsgroep die overgaat naar het zorgbedrijf is er heel veel waardering voor 

wat we doen.  De continuïteit is zeker gegarandeerd.  De sfeer onder de mensen ook als 

contractuele is goed.  We hebben het gevoel dat de verloning ook behoorlijk goed is en 

dat zal met de oprichting van het zorgbedrijf niet veranderen. 

 

2 Actieplan bouwkundig erfgoed. Akkoord. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Beste secretaris, kan u een drietal foto’s tonen aan de raad en aan schepen 

Vandekerckhove. Ik wil aan de schepen vragen welke locuswaarde hij denkt dat de drie 

getoonde gebouwen hebben.  

 

Reactie van schepen van ruimtelijke ordening David Vandekerckhove:  

Uw vraag lijkt me zinloos want niet alleen het gebouw op zich moet in rekening gebracht 

worden. Ook de omgeving waarin het zich bevindt, bepaalt mee welke locuswaarde een 

gebouw heeft.  

Ik hou van een quiz, maar in dit geval lijkt het mij zinloos. 

 

Reactie van Francis Pattyn: 

Mijn foto’s zijn toch wel tekenend.  Wat we doen moet toch in vraag gesteld worden.  Ik 

kan u melden dat het kleinste huisje effectief op de inventaris erfgoed staat met de 

laagste locuswaarde, de grote villa’s die ik getoond heb staan er niet op.  Ik vind het 

jammer dat je grote villa’s die toch een imponerend beeld geven van de stad 

er niet opstaan en dat het kleinste huisje er wel opstaat, dat zal voor problemen zorgen. 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Ik heb ook een foto toegevoegd aan de presentatie van collega Francis Pattyn.  Het 

betreft een oude vlasroterij.  Ik ben eigenlijk wel blij met de brief die het stadbestuur 

uitgestuurd heeft.  Ik hoop dat die gebouwen die moeilijk te renoveren zijn toch met 

genoeg gezond verstand benaderd worden. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik ben akkoord met de bedenkingen van vorige sprekers maar ik wil er toch wel even op 

wijzen dat deze lijst al heel lang bestaat, al van 2009 maar er is toen niet geïnformeerd 

geweest.  De vraag is wat men toen kon zeggen…men kon gewoon zeggen : uw huis 

staat op een lijst, zonder er onmiddellijk de consequenties te kunnen van zeggen.  

Intussen zijn we 2017, het dossier is verder geëvolueerd van een Vlaams niveau naar 

een lokaal niveau en nu kunnen we wel effectief zeggen wat de consequenties zijn van 

opname op de lijst.  Met andere woorden : de timing van de communicatie zit eigenlijk 

niet verkeerd maar zit juist.  

Het is ook zo met het feit dat je op de lijst staat, het niet wil zeggen dat er niks kan 

gebeuren aan uw huis.  Je gevel kan effectief aangepakt worden.  De binnenkant kan ook 

aangepakt worden.  Er is nog altijd een passage via het college burgemeester en 

schepenen.  Er is nog altijd een tussenkomst mogelijk. 

 

Reactie van David Vandekerckhove: 

Ik wil iedereen bedanken voor de opmerkingen die gemaakt werden, maar wil nog het 

volgende kwijt: 
Wij zijn niet betrokken geweest bij de oorspronkelijke samenstelling van de lijst.  Ook 

voor mij is het soms onbegrijpelijk waarom iets wel en iets niet op de lijst staat.  We 

hebben helaas de bevoegdheid niet om zaken te schrappen uit de lijst. 
Voor wat betreft de vraag rond ‘geen communicatie’: het is zo dat er in 2009 niet 

gecommuniceerd werd.  Ik denk dat wij fair zijn door nu onmiddellijk te communiceren.  

En dan nog kort over de aangehaalde voorbeelden: het kleine huisje heeft een lage 

locuswaarde, dit wil zeggen dat de kans dat het kan gesloopt worden, groot is.  Wat 

betreft de vlasroterij: ik vind dit een typedossier dat door de commissie moet bekeken 

worden in functie van hoe dit dossier best verder aangepakt wordt. 



3 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. Definitieve vaststelling. 

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. Definitieve vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

Ik wil opmerken dat mijn tussenkomst van 19 juni 2017 integraal mag overgenomen 

worden.  De CD&V zal niet akkoord gaan omdat het advies van de adviesraden 

genegeerd werd. Omdat de uniformiteit van de straten doorbroken wordt en omdat 

Eenhana een mooiere straat verdient in het centrum van Harelbeke. 

 

Reactie van schepen Annick Vandebuerie:  

De ene keer hebben we De Roede gevolgd, in het ander geval hebben we De Roede niet 

gevolgd. 

 

 

6. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

Hervaststelling. 

 

Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert 

 

Dat we nu reeds een addendum hebben van iets dat we pas enkele maanden terug 

hebben goedgekeurd in deze gemeenteraad lijkt met toch wel bizar! In die zitting van 

november ll werden de uitbetalingsmodaliteiten gewijzigd. De toelage die de Stad 

Harelbeke jaarlijks aan vzw De Poort moet betalen, zou niet meer gebeuren via een 

voorschot en een afrekening maar de toelage zou in 1 keer betaald worden in het 

daaropvolgende jaar. Nu vraagt het college ons dat laatste te wijzigen, en de toelage in 

het dienstjaar zelf te betalen... zoals alle andere gemeenten van het werkingsgebied van 

de vzw De Poort. Wat wij dan in vraag stellen: werd het vorige addendum niet overlegd 

met de andere gemeenten , of was dit een spitsvondigheid van ons bestuur? 

 

Antwoord van schepen David Vandekerckhove: 

Dit is een onoplettendheid die door geen enkele van de betrokken partners gezien werd.  

De Poort werd betrokken in de voorbereiding van dit dossier.  Ik was liever ook met deze 

kleinigheid niet naar deze gemeenteraad gekomen, maar dit moet helaas op deze manier 

rechtgezet worden. 
 

 

8 Verkoop van het vroegere politiekantoor Marktstraat 53. Goedkeuren 

verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd door de 

afdeling Vastgoedtransacties. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Onze fractie is tevreden dat dit gebouw uiteindelijk verkocht wordt en dat de gevel 

bewaard wordt.  Wat is de stand van zaken rond de Marktstraat 74?  We vernamen op de 

raadscommissie dat de verkoop on-hold gezet werd. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top 

De inkomsten van beide gebouwen staan in het financieel meerjarenplan.  We hebben dit 

een tijdje geleden on-hold gezet omdat er geen biedingen waren die voldeden aan de 

minimum voorwaarden.  Ondertussen is er toch enige evolutie in dit dossier.  Binnenkort 

zal je er nog van horen.   

  



Reactie van Kathleen Duchi:  

Wat is opnieuw de minimumvoorwaarde? 2 keer 400.000 euro? 

 

Reactie van Alain Top: 

Juist. 

 

 

9. Gedeeltelijke wijziging van voetweg 30 te Bavikhove (tussen de Eerste 

Aardstraat en de gemeentegrens Wielsbeke). Voorlopige vaststelling van het 

ontwerp van rooilijnplan ter verlegging van een deel van de voetweg. 

 

Tussenkomst raadslid Hilde Debruyne: 

Op het schepencollege van 10 juli kwam de verlichting van de Doornhoutsevoetweg aan 

bod. Tijdens mijn laatste tussenkomst over voetweg Hoog walleghem werd de opmerking 

al gemaakt, toen werd gevraagd om, als er dan toch veel geld gespendeerd wordt aan 

het terug openstellen of heraanleggen van de voetwegen, er ook voor te zorgen dat die 

wegen afdoende zouden verlicht worden. Zonder deftige verlichting zullen die wegen die 

midden de velden liggen weinig tot niet gebruikt worden in de winter of 's avonds. Nu 

werd, dus beslist om op de Doornhoutsevoetweg weinig tot geen verlichting te voorzien. 

5 openbare verlichtingspalen over een traject van 400 meter is weinig tot niets. Als dan 

nog 3 van die 5 palen gecentraliseerd worden aan de poort van de boerderij, 1 aan de 

school en 1 op het einde, wil dat zeggen dat er over bijna 200 meter geen verlichting is. 

Het dan ook nog een installatie op proef met lichten op zonne-energie, een lichtpunt 

heeft een gemiddelde kostprijs van 2000 euro exclusief btw. Wat als na de proef blijkt 

dat dit niet naar behoren werkt ? Wat de veiligheid betreft zegt het verslag letterlijk : de 

lichtnorm kan niet gehaald worden doch biedt de zwakke weggebruiker een HULP om het 

traject te volgen. Dan zullen jullie achteraf toch niet verwonderd moeten zijn als de 

wegen niet veel gebruikt worden. Wie zal er zijn kind in de winter na 17 uur de voetweg 

laten gebruiken om bijvoorbeeld naar de sporthal in Bavikhove te fietsen 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Er stond één zin in het dossier dat mij eigenlijk zeer verheugt.  De zin luidt als volgt: ‘de 

voorgestelde verlegging verzoent het openbaar en privaat belang.  Ik hoop dat de stad 

nog heel dikwijls deze zin mag gebruiken. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

We hebben gekozen voor ledverlichting.  Dit is een proef, een experimenteel project.  

Een proefopstelling en we zullen moeten evalueren in de toekomst of dit goed is of niet 

goed is.  We hebben gekozen voor de zwaarste batterijen zodanig dat we ook in de 

winter zo lang mogelijk licht hebben.  Er worden vijf verlichtingspalen opgesteld bij het 

begin en het einde van het gevaarlijk kruispunt ter hoogte van de boerderij en daarnaast 

wordt er met ledverlichting een vervolgtracé georganiseerd.  Als fietsen passeren dat ze 

verlicht worden.  De producent garandeert een zichtdiepte van 50 meter. 

De grote palen ter hoogte van de boerderij moeten conflictsituaties in het donker 

vermijden. 

 

 

11. Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere:  

Ik wil het feit dat dit dossier aangepakt wordt maar ook de manier waarop het aangepakt 

wordt alleen maar toejuichen.  Ik wil wijzen op de verschillende functies die deze 

belangrijke weg toch wel heeft.  En het zal van een groot belang zijn om al deze functies 

op een goede manier te combineren.   Het is om te beginnen een belangrijke weg in een 

schoolomgeving.   



Het is ook een belangrijke weg voor mensen om van en naar hun woning/appartement te 

gaan. Het is ook een belangrijke verbindingsweg tussen de achterliggende wijken zoals 

het Eiland en het Centrum van Harelbeke. 

Als wij het plan opmaken om deze weg ook her in te richten moeten wij nadenken over al 

die functies die deze weg heeft, moeten wij proberen deze functies te verzoenen. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

Bij de budgetbespreking voor 2017 hield ik hier een pleidooi de levensnoodzakelijke 

aanpassingen in de Ballingenweg, spijtig genoeg kregen ze geen aandacht, zelfs niet in 

het meerjarenbudget hopelijk nu wel.   

De lange termijn visie van het bestuur van de vorige legislaturen (tussen 1994 en 2013) 

was de volgende: terwijl we wachten op AWV voor de heraanleg van onze gewestbaan,  

gaan we jaar na jaar een centrumstraat aanpakken.  Het ligt dus voor de hand dat de 

volgende straat die moet aangepakt worden de Ballingenweg is, niet alleen volgens die 

lange termijn visie maar ook omdat het al lang niet meer  “de weg der ballingen” is maar 

ondertussen één van de belangrijkste centrumstraten is geworden met veel bewoning in 

combinatie met de komst van onderwijsinstellingen.   In vele verslagen van de 

mobiliteitscommissie staat er wel een klacht of een suggestie in over de Ballingenweg.  

Zoals in het laatste verlag van de beperkte mobiliteitscommissie, daar kaart schepen 

Claerhout de gebrekkige staat van de voetpaden aan in de ballingenweg.   Wij van de 

CD&V eisen echter een globale aanpak van deze straat.  Een geslaagde fietsstraat creëer 

je niet door lijnen te schilderen en borden te plaatsen maar wel door grondige her-aanleg 

van gevel tot gevel.  Ons voorstel is een soort verhoogd plateau in kleinschalige 

materialen vanaf de Kleine Ark tot net na de fietsuitgang van het college.  Dit zal 

ontmoedigd zijn voor het doorgaand verkeer en een stuk veiliger voor onze kinderen die 

daar nu van 0 tot 18 jaar op dit stuk naar school kunnen gaan.  De jeugd te fiets gaat 

ook meer gestimuleerd worden om de uitgang te kiezen in de Ballingenweg ipv van de 

minder veilige Wagenweg.  Financieel mag dit geen probleem zijn, sowieso minimum 

25% ten laste van Infrax en op aangeven van collega Beyaert in de raadscommissie 

zouden we nog wat meer moeten binnenhalen omdat infrax voor het warmtenet anders 

ook de straat moet openbreken.  Het geld dat jullie voorzien om de parking her aan te 

leggen aan de achterkant van het oude politiebureau kan ook verschoven worden voor de 

aanleg van dit plateau.  Het lijkt ons niet verstandig om dit nu te doen, de ontsluiting van 

de vele vrachtwagens voor de afbraak en de bouw van deze site doe je toch niet over 

een net aangelegde parking? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

In eigen regie zullen we plaatselijk een aantal voetpaden herstellen omdat we de 

veiligheid tussen nu en de heraanleg niet kunnen garanderen.  Het plateau voor de 

school lijkt mij een goed idee.   Dit zal zeker mee opgenomen worden in de studie van 

het dossier.  De parking die er nu ligt is inderdaad nog niet zo slecht en we moeten 

inderdaad ook rekening houden met de timing van de werken aan het verkochte 

politiegebouw.  We zullen proberen alles op de juiste manier te coördineren.  

 

 

12. Leveren wegneembare elementen.  Goedkeuren bestek, raming   

        (€ 15.000,00 excl. btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Collega's, het zal jullie niet verwonderen dat wij dit voorstel toejuichen. Te meer daar er 

voor het eerst sprake is van KWALITATIEVE verkeersremmers. Alleen hopen wij dat in de 

bloembakken effectief BLOEMEN zullen staan en niet enkel onkruid. Op de Raco 

grondgebiedszaken kreeg ik het antwoord dat dit zou meegenomen worden samen met 

de bloemenbeplanting zoals die in het centrum gebeurt door een firma. Dit juichen we 

toe... alleen staat dit niet in de raming van deze opdracht. Best zouden we dit mee 

opnemen in het bestek die wij vandaag goedkeuren.  



Een tweede zaak: een van de zaken die aldus zou aangepakt worden is de Europastraat, 

daarnaast was er sprake van Vlaanderenlaan en Harlemboisstraat... Daarnaast durf ik 

aandringen om ook de verkeersremmers (matrassen), in de Steenbrugstraat te 

vervangen door een duurzame oplossing, want één is al in stukken gereden! Ik heb hier 

toen het voorstel gedaan om in die straat aan weerszijden in de parkeerstrook 

boomvakken te maken en daar hoogstammige bomen in te planten. Dit lijkt me een 

esthetische ingreep om de, straat visueel te versmallen. Ik kreeg nogal wat 

medestanders toen ik dit voorstel deed, maar zou het graag gerealiseerd zien. 

 

Tussenkomst van raadslid Tijs naert: 

Ik wil de vraag van Rita Beyaert ondersteunen voor wat betreft de bewoners in de 

Steenbrugstraat.  Ik hoop dat dit ondertussen op de planning staat.  Andere ideeën zijn 

Europastraat, Harlemboislaan waar zal de rest geplaatst worden? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout:  

De bomen in de Steenbrugstraat staan nog niet op de planning.  We moeten kijken om 

dit verder te realiseren.  We kijken uit naar een meer globaal onderhoud dat uitbesteed 

wordt.  Andere plaatsen waar die bakken kunnen staan zijn ommegangstraat, Generaal 

Deprezstraat, Bistierland waar we nu een voorlopige knip hebben. 

 

13. Renoveren oudstrijdersperk Hulste.  Goedkeuren bestek, raming (9.005 

euro excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Vraag van Erik Kerckhof: 

Wat is de voorziene timing? 

 

Antwoord van schepen Alain Top: 

Ofwel voor 11 november ofwel na 11 november kort erna.  We zullen ervoor zorgen dat 

de graven op 1 en 11 november er goed bijliggen. 

 

 

15. Renovatie conciergewoning Stadhuis.  Goedkeuren bestek, raming 

(49.585,85 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert: 

Collega's, verwondering alom in onze fractie toen dit dagordepunt werd voorgesteld! De 

renovatie van de conciërge woning staat in geen enkele meerjarenplanning en is dus 

nergens in het investeringsprogramma voorzien. Dit is een volledig NIEUW project! Kan 

dit zomaar??? Hiermee zou het masterplan van het Stadhuis voor verdere uitvoering in 

de vuilbak verdwijnen... Men heeft zelfs al een nieuwe conciërge op het oog zo blijkt uit 

de nota... een gezin met twee kinderen... graag wat meer uitleg! 
 

Antwoord van burgemeester Alain Top: 

In de vorige legislatuur was er een akkoord over een masterplan om waarbij er een 

uitbreiding van het stadhuis voorzien wordt via het SABV en er was voorzien in de 

overkapping van de huidige burgerlijke stand.  De noodzaak om dit op vandaag op korte 

termijn uit te voeren is er niet.  Het stadhuis heeft op vandaag ook verschillende 

ingangen en dat zorgt ervoor dat we het stadhuis zonder conciërge niet op een veilige 

manier kunnen exploiteren ’s avonds, of je moet investeren in een elektronische 

beveiliging en de afsplitsing van delen van het gebouw. Zolang we een conciërge nodig 

hebben, hebben we een conciërgewoning nodig en de woonkwaliteit van de huidige 

conciërgerie volstaat niet.  Dit is dus een korte termijninsteek om in de toekomst te 

overbruggen.  Fase 4 van het stadhuis is geen deel van het beleidsplan. 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Ik stel vast dat de geraamde prijs voor de kassamodule verdubbelt.  Hoe komt dat? 

 



Antwoord van burgemeester Alain Top: 

Wellicht komt dit door een verduidelijking van de vooropstelling van de stad aan de 

potentiele leverancier waardoor de prijs oploopt. 

 

19. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

Raadslid Rosanne Mestdag: 

Op de site van Harelbeke staat er : Harelbeke feest – 14 tot 17 september : 

Verkeershinder ! Ook op de brochure van het kermiscomité vinden we de omleiding. 

Echter spreekt men in de brochure voor de donderdag dat er geen doorgaan is 

Noordstraat tot Stationsplein vanaf 13u, op de site van Harelbeke is dit pas vanaf 14u, 

best eens nazien en aanpassen aub. We stellen vast dat alle toegangswegen tot 

Harelbeke afgesloten worden, dat is normaal, maar waar we ons grote vragen bij stellen 

is de wegonderbreking in de Heerbaan, op grondgebied deerlijk. Zullen de werken daar 

klaar zijn ? Wat als dit niet zo is ?? Wegomleiding is immers via Heerbaan – N36 ??? Het 

wordt één grote verkeerschaos, en één groot probleem met parking, niet iedereen komt 

met de fiets of te voet, niet iedereen is mobiel genoeg ! Mijn vraag is zal de N36 

bereikbaar zijn via de Heerweg ? Zal men vanuit de Ballingenweg weg geraken via de A 

Pevernagestraat of wordt deze ook afgezet ??? 

 

 

STEMMINGEN 

 

Punt 4: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Mireille 

Vanlerberghe.  

 

Punt 15: 

Stemden tegen de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rosanne 

Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Stijn 

Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Mireille Vanlerberghe.  

Onthield zich: Rik Vandenabeele 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

 

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 17.07.2017 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.45 u. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 


