
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 OKTOBER 2017 ---------------------------------------------------------------- Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Voorzitter; Alain Top: Burgemeester; Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: Schepenen; Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het OCMW (niet stemgerechtigd); Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, Ludo Depuydt, Mireille Vanlerberghe, Daphne Malfait: Raadsleden; Carlo Daelman: Secretaris   Afwezig: Olivier Vanryckeghem: Raadslid afwezig voor dagordepunt 1  
 De zitting begint om 19.30 u  

 DAGORDE 
Openbare zitting 
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 
1 Heropstart verkoop van het stadspand/-percelen Marktstraat 74.  Goedkeuren verkoopsvoorwaarden en –documenten, opgemaakt in samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  
2 Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum. Goedkeuren  basisaktes, in ontwerp aanvaard bij raadsbesluit van 19.06.2017. 
3 Aktes vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang en pachtbeëindiging naar aanleiding van de wijziging aan de Doornhoutsevoetweg. Goedkeuren voorwaarden zoals bepaald in de ontwerpaktes voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties. 
4 Kosteloze overdracht van grond langs de Lampernissestraat door verkavelaar De Leersnyder, met tussenkomst van NV Groep Huyzentruyt, aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 
5 Slopen panden Gentsestraat 47, 49 en 51.  Goedkeuren bestek, raming (65.035,47 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 
6 Groot onderhoud wegen 2018: Herstel asfaltwegen.  Goedkeuren bestek, raming (164.351,40 euro excl. btw) en gunningswijze. 
7 Aanstellen ontwerper buitenaanleg Eilandschool.  Goedkeuren bestek, raming (10.000 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 
8 Bouwen basisschool Harelbeke Zuid.  Goedkeuren bestek, raming (5.801.448,22 + 6 % btw) en gunningswijze. 



9 Huren tijdelijke huisvesting kleuters Basisschool Zuid.  Goedkeuren bestek, raming (103.305,78 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 
10 Vervangen buitenschrijnwerk jeugddienst en scholen Harelbeke.  Goedkeuren bestek, raming (19.500 euro  + 21 % btw) en gunningswijze. 
11 Aankoop minibus 8+1 jeugddienst met CNG. Goedkeuren bestek, raming (20.661,16 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 
12 Aankoop installaties, machines en uitrusting jeugd: speeltoestellen.  Goedkeuren bestek, raming (10.743,80 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 
13 Aankoop software E-loket burger en welzijn.  Goedkeuren technische beschrijving, raming (14.876,03 excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze. 
14 Aankoop informaticamaterieel – Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) voor dienst facility.  Goedkeuren technische beschrijving, raming (14.049,59 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 
15 Aankoop meubilair cultuur: Stoelen Torengalm Bavikhove. Goedkeuren bestek, raming (12.396,81 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 
16 Aankoop meubilair AHA! 2017.  Goedkeuren bestek, raming (78.345 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 
17 Participatie aan de organisatie van wijk-werken in de regio Zuid-West-Vlaanderen. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 
18 Vaststelling van de dotatie ten laste van de stadsbegroting op zicht van de eerste wijziging van de begroting 2017 van de politiezone. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 
19 Vragenkwartiertje. 

***     



Voorafgaand aan de gemeenteraad maakt CD&V-fractieleider Francis Pattyn een opmerking bij het verslag van september. Hij citeert het antwoord van schepen Claerhout op de vraag rond de heraanleg van de Ballingenweg. Francis Pattyn stelt dat de geschreven tekst positiever klinkt dan het effectieve antwoord van de schepen. Daarnaast verwijst Francis Pattyn naar uitspraken in de pers van de schepen, die zeggen dat het project voor de volgende legislatuur zal zijn. Hij vraagt zich af wat het nu eigenlijk wordt en besluit met te zeggen dat hij in elk geval inhoudelijk tevreden is met wat er in het verslag van september te lezen staat.” 
Openbare zitting 
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. Heropstart verkoop van het stadspand/-percelen Marktstraat 74.  Goedkeuren verkoopsvoorwaarden en –documenten, opgemaakt in samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  
De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De gemeenteraad besliste op 12.09.2016 om het onroerend stadsgoed in de Marktstraat 74 in twee loten te koop aan te bieden. Lot 1, kant gewestweg N43 en met een opgemeten oppervlakte van 808 m² zou te koop gesteld worden aan een minimum instelprijs van 400.000 euro. Het 2de lot betrof het onbebouwde ‘achter’lot bouwgrond aan de Leie–kant met een opgemeten oppervlakte van 727m² en eenzelfde minimum instelprijs van 400.000 euro.  In diezelfde raadszitting werd als verkoopsprocedure voor beide loten geopteerd voor een tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’ via tussenkomst van de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties.   De te koop gestelde loten zijn aangeduid op het splitsingsplan van 13.08.2016 van landmeter Verbeure. Via dit plan wordt het gebouw dat ooit de stedelijke welzijnsdienst huisvestte en gekend was als kadastraal perceel 1054h (1ste afd. A) opgesplitst in  -enerzijds lot 1 zijnde het vroegere bank-/administratief gebouw langs de N43 met wat open circulatieruimte -anderzijds lot 2 zijnde de bouwgrond (vroegere parking) aan de Twee-Bruggenstraat gesitueerd tussen het leegstaand gebouw (ex-snooker) in de Twee-Bruggenstraat 17 en de tuin van de apotheek, Marktstraat 72.   In uitvoering van de raadsbeslissing van september 2016 liep er een openbaar onderzoek van 14 september tot en met 30 oktober 2016, dat zowel via Vastgoedtransacties als via de stadsadministratie zo breed mogelijk werd bekend gemaakt. De biedingen werden –bij aangetekend schrijven- bij de stad verwacht tegen 31.10.2016.   Het college nam op 8 november 2016 kennis van het resultaat van die publicatie, meer bepaald van het feit dat de binnen gekomen biedingen beneden de minimum instelprijs waren. Omdat in de biedingsformulieren geen enkele verplichting in hoofde van de stad als eigenaar van het goed werd opgenomen om de biedingen te aanvaarden, zette het schepencollege op 08.11.2016 de verkoopprocedure –in het financieel belang van de stad- stop.  Sinds het stopzetten in november van vorig jaar van de verkoopsprocedures voor beide loten, boden er zich regelmatig op verschillende momenten partijen aan die vooralsnog geïnteresseerd leken, ofwel in een renovatieproject op lot 1 en/of in de ontwikkeling van een nieuwbouwproject op lot 2 en dit laatste al dan niet in combinatie met de 2 naastliggende percelen.  



Dit zijn op de oostelijke kant, de achtertuin van naastliggende apotheek en op de westelijke kant, de ex-snooker. Een mooi (en commercieel interessant voor promotoren) bouwproject op de Leiekant blijkt vooral haalbaar wanneer minstens 2 loten (en bij voorkeur van alle 3) samen gaan.   Daardoor dit principe van een gecombineerd project langs de Tweebruggenstraat met de aanpalers aan beide kanten, méér en meer draagvlak kreeg en er ondertussen enkele zakelijke rechten op private percelen aan die Leiekant uitgeklaard zijn én er tenslotte concrete aankoopinteresse bleek voor beide stadsloten, besloot het schepencollege op 26.09.2017 om de procedures “verkoop tegen biedingen” voor beide 2 stadsloten her op te starten.   Voorliggend dossier betreft het voorstel van het schepencollege aan de gemeenteraad om het verkoopdossier voor de 2 loten in de Marktstraat 74 te heropenen via de procedures in 2 fases en via Vastgoedtransacties. Die aanpak sluit –na een echte openbare verkoop- het best bij de richtlijnen van de omzendbrief 2010/02 inzake ‘Vervreemding van onroerende goederen door gemeentes – procedure’ . Concreet zou Vastgoedtransacties in de eerste, min of meer ruime ‘openbare biedingsperiode’ geïnteresseerde kopers de kans geven om –voor beide loten- zowel een financieel bod uit te brengen aan de hand van een biedingsformulier (minimale inzet blijft de vraagprijs van 400.000 euro ) als reeds een stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie te (laten) onderzoeken. Na die eerste periode van een viertal maanden, zal de stad –samen met Vastgoedtransacties- de ingekomen biedingen evenals de ontwikkelvoorstellen beoordelen.  De weerhouden bieders zullen vervolgens uitgenodigd worden om op het 2de biedingsmoment dat kort na de 1ste periode valt (bijv. na 1 maand) hun bod te verfijnen. Namelijk met het oog op het maximaliseren van de uiteindelijke verkoopsprijs zal Vastgoedtransacties die tweede “gesloten mondelinge zitting” voorzitten en de weerhouden bieders de kans geven een 2de en eventueel hoger bod te doen.  Het uiteindelijke hoogste bod, dat ook aanvaardbaar moet zijn voor het stadbestuur, zal VGT vervolgens formaliseren in een authentieke akte.  Thans legt Vastgoedtransacties aan de gemeenteraad de respectievelijke beloftes tot verkoop voor mits respectievelijk minimaal de prijs van 400.000 euro is behaald voor elk der loten.  Uit de voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie een bodemattest wordt afgeleverd door OVAM dat volgende formule vermeldt: "voor dit kadastraal perceel beschikt OVAM niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit". Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie bij de stedelijke administratie dat het hier geen verontreinigde gronden betreft. Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan voormeld OVAM-attest.  De vooromschreven verkoopsvoorwaarden- en procedures voor beide loten van de Markstraat 74 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd waarna het de gemeenteraad toekomt deze én de bijhorende procedure goed te keuren. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd aangezien het gaat over een daad van beschikking omtrent onroerende goederen die niet nominatief in het budget is opgenomen.  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: - Het gemeentedecreet en in het bijzonder art. 43 par. 2, 12°   Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: - de raadsbeslissing van 18.01.2016 - de raadsbeslissing van 12.09.2016 - de collegebeslissing van 08.11.2016  



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 van 2 stadsloten, gelegen in de Marktstraat 74 en achteraan palend aan de Tweebruggenstraat, zoals aangeduid als de loten 1 (808m²) en 2 (727m²) op het splitsingsplan van 13.08.2016 van landmeter Verbeure.  De geactualiseerde verkoopsprocedures (zijnde tweefasige ‘verkoop tegen biedingen’) voor beide loten en de daaraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden (o.a. minimale vraagprijs voor elk lot à €400.000) zoals voorgesteld door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties worden goed gekeurd. Aan commissaris Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties wordt de opdracht gegeven deze tweefasige verkoopsprocedures af te werken en te finaliseren in authentieke aktes.  Artikel 2:  Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 
2. Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum. Goedkeuren  basisaktes, in ontwerp aanvaard bij raadsbesluit van 19.06.2017. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  Op 22 februari 2016 nam de gemeenteraad kennis van het definitief toewijzen én sluiten van de PPS-opdracht met de private partner “Immogra”, ter realisatie en uitvoering van het globale PPS-project op het marktcentrum.   In een volgende zitting van 23 mei 2016 ging de gemeenteraad vervolgens over tot:  1) het goedkeuren van  (a) desaffectatie openbaar domein en  (b) opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra; 2) de kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag; 3) het goedkeuren van het tracé der wegen; en 4) het goedkeuren van de contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen.  In dit PPS-Marktcentrum-dossier zijn ondertussen de verkavelingsvergunning op 23 december 2016 en de stedenbouwkundige vergunning op 11 april 2017 (uitvoerbaar vanaf 1 juni 2017) voor de nieuwe appartementsblokken en de aanleg van het binnenhof, verleend. De uitvoering van die stedenbouwkundige vergunningen veronderstelde het vooraf notarieel vastleggen van de door de raad op 23 mei 2016 goedgekeurde en tussen partijen overeengekomen opstalrechtprincipes.     



Ter realisatie en uitvoering van het globale PPS-project op het marktcentrum keurde de raad op 19 juni 2017 reeds de volgende aktes goed:  1. de verkavelingsakte waarbij het projectgebied opgedeeld wordt in 7 kavels en 8 subkavels voor woningbouw, commerciële bouw en parkeervoorzieningen;  2. de opstalakte waarbij de stad als eigenaar én ‘opstalgever’ een opstalrecht geeft aan ‘opstalhouder’ Service & Development Group Belgium NV over het ganse projectgebied om er het PPS-project, zijnde de nieuwe appartementsblokken, de private ondergrondse parking en het publieke binnenhof, te realiseren; 3. de wederzijde belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop (door Service & Development Group Belgium NV) van de loten kant-Vrijdomkaai waarop SDGB haar nieuwbouwappartementen en ook 25 ondergronds parkeerplaatsen voor Mijn Huis zal realiseren. Hier tekent de stad als ‘tussenkomende partij’. Deze akte werd door de gemeenteraad in zitting van juni goedgekeurd “voor wat betreft de belangen van de stad”.  Tijdens diezelfde zitting van 19 juni 2017 keurde de raad ook de ontwerpen van de vierde hoofdbasisakte (huidige eigendom van de stad) en de vijfde basisakte voor het lot nr. 2 (huidige eigendom van Mijn Huis) goed doch mét de uitdrukkelijke machtiging aan het college deze akten te doen finaliseren. Deze 4de en 5de ontwerpen zijn ondertussen afgewerkt zodat beide thans in hun definitieve versie aan de raad kunnen worden voorgelegd.  In uitvoering van de raadsbeslissing van 16 juni 2017 ondertekenden de vertegenwoordigers van de stad (met tussenkomst van de vertegenwoordigers van bouwmaatschappij Mijn Huis) voormelde verkavelings-en opstalakte (1. & 2.) bij notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas in Gent (in aanwezigheid van notaris Torrelle uit Harelbeke). Financieel Beheerder Stefan Himpens verleende ‘kwijting’ inzake de ontvangst van de in de opstalakte vastgelegde vergoeding ten bedrage van 545.296,12 euro. De 3de in juni goedgekeurde akte, zijnde de wederzijde belofte tot verkoop van Mijn Huis en tot aankoop door Service & Development Group Belgium NV, waarbij de stad tussen komt, kan eerstdaags verleden worden. Huidig voorliggend dossier omvat de notariële ontwerpen van de basisaktes, zoals opgesteld door notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit Gent (hiertoe aangesteld door en voor rekening van Immogra) in overleg en samenspraak met juridisch adviseur Wim Rasschaert en het notariskantoor Torrelle (in opdracht van de stad), alsmede in samenspraak met de juridisch adviseur van Mijn Huis, advocaat Steve Ronse.   De voorliggende (basis-)akten betreffen de loutere burgerrechtelijke uitwerking van de eigendomsverdeling en de verschillende private en publieke kavels, voortvloeiend uit de verkavelings- en bouwvergunning en het opstalrecht.   Bij de aktes wordt volgende verenigingen als ‘privaatrechtelijke rechtspersoon met burgerlijk doel’ (waarbij het doel telkens omschreven staat als ‘het behoud en het beheer van het gebouw en haar deelgebouwen’) opgericht :  1. een HOOFDvereniging van mede-eigenaars genaamd “vereniging van mede-eigenaars van de residentie het Vrije aan het Marktplein te Harelbeke”. De voorliggende ontwerpakte bestaat uit deel I ‘Basisakte-verdeling van het complex’ en uit  deel II  ‘Reglement van mede-eigendom’. Die hoofdvereniging vormt de juridische grondslag van het complex ’t Vrije op voormalige stadsgrond waarop de vier hierna vermelde blokken (-1 & A & B & C) zullen worden opgericht. Elk van die vier blokken vormt op zich een aparte juridische entiteit (of deelvereniging) die vastgelegd wordt in de hierna vermelde basisaktes.  2. een DEELvereniging van mede-eigenaars “residentie het Vrije –blok -1”, dit betreft de ondergrondse verdieping gelegen onder het quasi volledige complex en 



op te richten onder een deel van lot 3 en volledig onder de loten 4, 5, 6 en 7 van het verkavelingsplan. Hierin worden 135 autostalplaatsen, 84 bergingen en 1 ruimte met spiltrap (ifv gelijkvloerse horecazaak) voorzien. De voorliggende ontwerpakte bestaat uit deel I ‘Basisakte-verdeling van blok -1’ en uit deel II  ‘Reglement van mede-eigendom van de eigenaars van blok -1’ 3. een DEELvereniging van mede-eigenaars “residentie het Vrije –blok A”, dit betreft de 2 commerciële ruimtes op het gelijkvloers en 21 appartementen op lot 5 van het verkavelingsplan (d.i. de blok met drie verdiepingen, evenwijdig met de gewestweg N43). De voorliggende ontwerpakte bestaat uit deel I ‘Basisakte-verdeling van blok A’ en uit deel II  ‘Reglement van mede-eigendom van de eigenaars van blok A’ 4. een DEELvereniging van mede-eigenaars “residentie het Vrije –blok B”, dit betreft de 2 commerciële ruimtes en 1 café of restaurant  op het gelijkvloers en 21 appartementen op lot 4 van het verkavelingsplan (d.i. de blok met drie verdiepingen, evenwijdig met het nieuw aan te leggen Marktplein en dus evenwijdig met de trappen naar de kerkomgeving). De voorliggende ontwerpakte bestaat uit deel I ‘Basisakte-verdeling van blok B’ en uit deel II ‘Reglement van mede-eigendom van de eigenaars van blok B’. 5. een DEELvereniging van mede-eigenaars “residentie het Vrije –blok C”, dit betreft 1 café of restaurant  op het gelijkvloers en 19 appartementen op lot 5 van het verkavelingsplan (d.i. de blok met vier verdiepingen met  assistentiewoningen op de hoek van de Vrijdomkaai en het nieuwe Marktplein – andere hoek van de bestaande OCMW-serviceflats op de Hospitaalstraat). De voorliggende ontwerpakte bestaat uit deel I ‘Basisakte-verdeling van blok C’ , uit  deel II  ‘Reglement van mede-eigendom van de eigenaars van blok C’ én uit deel III ‘Bijzonder reglement van mede-eigendom voor de groep van assistentiewoningen’. 6. een DEELvereniging van mede-eigenaars “residentie het Vrije aan Vrijdomkaai –blok D”, dit betreft 25 kelder-autostalplaatsen, 3 ruimtes voor kantoor/vrije beroepen/dienstverlening op het gelijkvloers en 7 appartementen  op het 1ste verdiep op  loten 2 & 2a & 2b van Mijn Huis van het verkavelingsplan (d.i. de blok met 1 verdiep op de achterkant van de vroegere ‘Warma’ in functie van commerciële ruimtes en bewoning aan de Vrijkomkaai, kant Leie). De voorliggende ontwerpakte bestaat uit deel I ‘Basisakte-verdeling van blok D’ en uit deel II ‘Reglement van mede-eigendom van de eigenaars van blok D’  Voormelde ontwerp-aktes 1. tem 5. hebben betrekking op de eigendommen van de stad waarop de stad bij opstalakte van 29 augustus 2017 een opstalrecht gaf aan SDGB (Service & Development Group Belgium, ook ‘groep Immogra’ genaamd in de BAFO van december 2015).  De laatste basisakte (onder pt. 6.) heeft betrekking op de huidige eigendom van Mijn Huis (verkavelingslot nr. 2) waarbij de stad als ‘tussenkomende partij’ optreedt aangezien in deze akte de publieke erfdienstbaarheden op de daksteeg en de toegangen van en naar de Vrijdomkaai/Binnenhof zijn opgenomen.  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:   het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  het Decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen  de Algemene Politieverordening van de stad  artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet  het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikelen 42 en 43;  de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 4.2 inzake wegeniswerken in een verkaveling 



 Verwijzend naar voorgaande besluitvorming in het dossier van het PPS project Marktplein;  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:  Om deze redenen;  Na beraadslaging in openbare zitting;  Met unanimiteit;   BESLUIT:  Artikel 1:   De gemeenteraad neemt kennis van en gaat akkoord met alle voorwaarden van de voorliggende basisaktes.   Artikel 2:  Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 
3. Aktes vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang en pachtbeëindiging naar aanleiding van de wijziging aan de Doornhoutsevoetweg. Goedkeuren voorwaarden zoals bepaald in de ontwerpaktes voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  Bij raadsbeslissing van 20.02.2017 werd de wijziging aan de Doornhoutsevoetweg, zijnde de verbreding van voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van café Tivoli) en van de aansluitende voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie) definitief vastgesteld. Die wijziging is uitgetekend op het rooilijnplan van landmeter Verbeure van 15.09.2016 en is (zoals voorzien in artikel 27 van de buurtwegenwet) definitief goedgekeurd bij deputatiebesluit van 11.05.2017. Door deze deputatiebeslissing kon het stadsbestuur de Doornhoutsevoetweg als 1.5meter brede ‘sentier’ (zijnde een publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een private wegzate) verbreden en her aanleggen tot een comfortabele fietsweg van 3 meter breed.  De heraanlegwerken zijn ondertussen bezig.  De verbrede heraanleg kadert binnen beleidsdoelstelling 4 “herwaardering van het ‘trage wegen netwerk en (verkeers)veilige leefomgeving“ /actieplan 4.3. ‘veilige functionele fiets- en wandelverbindingen’ van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019.  Aansluitend aan voormelde gevoerde procedures, liggen thans nog de patrimoniale dossiers voor. Via authentieke aktes zullen de afspraken tussen de stad en de respectievelijke aangelanden (eigenaars, erfpachters en pachters) inzake het verbreden van de publieke erfdienstbaarheid van 1.5 tot 3 meter worden vast gelegd. Aan de hand van het rooilijnplan van  landmeter Verbeure van 15.09.2016 legt de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties de aktevoorwaarden ter goedkeuring voor aan de raad inzake volgende aktes :   



 1) ‘vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang’ :   
 Uit perceel eigenaar atlas-VW  ROOD extra GROEN 1.5m erfdienstbh  vergoeding 1.5m à €3,6 (90%)  
Hulste c/330 X2  cons. Vanneste 138m² lot 12 141m² lot 11 141 x 3,6 = €507,6 
  = totaal  507,6 
Hulste c/330 Z2 

Zusters van Liefde /erfpachter 
vrije basissch. 

11m² lot 9 21m² lot 10 21 x 3,6 = €75,6 

  = totaal   75,6 
Hulste c/331m OCMW Kortrijk  196m² lot 4 187m² lot 8 187 x 3,6 = 673,2 
Bavikh.b/62 F 

OCMW Kortrijk  159m² lot 3 160m² lot 7 160x 3,6 = 576 
Bavikh b/67 F OCMW Kortrijk  111m² lot 2 184m² lot 6 184x 3,6 = 662,4 
Bavikh b/67 E OCMW Kortrijk  175m² lot 1 412m² lot 5 412x 3,6 = 1.483,2 
 = totaal  OCMW 943m² 943 x €3.6 = €3394,8 à OCMW 

 Voorliggende ontwerpaktes voorzien een extra erfdienstbaarheidsstrook van 1,5 meter (naast de initiële voetwegbreedte van 1.5 meter) jegens de aanpalenden en dit in functie van een bredere publieke doorgang :   ten 1ste voor cons. Vanneste – extra erfdienstbaarheid op 141m² = €507,6  ten 2de voor de Zusters van liefde van Heule waarbij VZW “Katholiek Basisonderwijs” als erfpachter tussenkomt; zijnde de vrije school nabij café Tivoli – extra strook à 21m² = €75,6  ten 3de voor grootste deel, voor het OCMW-Kortrijk – extra strook à 943m² = €3394,8.   De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties bepaalt de kostprijs voor de overheid (hier stadsbestuur) voor de extra 1,5 m publieke erfdienstbaarheid ten laste van voormelde “lijdende” percelen (omwille van hun waardevermindering) als 90 % van de grondwaarde (agrarisch gebied = 4 euro/m² hierop 90 %) of dus 3,6 euro/m² als eigenaarsvergoeding.   2) ‘pachtbeëindiging’ :  
Uit perceel eigenaar pachter extra VW à 1.5m  

vergoeding  extra 1.5m à €3.6 (90%) 
pachtvergoed. Voor extra 1.5m  à €1/m² 

Hulste c/330 X2  Vanneste GEEN 141m² lot 11 / geen verbrekings-vergoeding 
      
Hulste c/330 Z2 

zusters van liefde GEEN 21m² lot 10 / geen verbrekings-vergoeding 
      
Hulste c/331m OCMW Kortrijk  Demarez 187m² lot 8 187 x 3,6 = 673,2 187 x 1 = €187  



Bavikh.b/62 F 
OCMW Kortrijk  Demarez 160m² lot 7 160x 3,6 = 576 160 x 1 = €187  

Bavikh b/67 F OCMW Kortrijk  Demarez 184m² lot 6 184x 3,6 = 662,4 184 x 1 = €187  
Bavikh b/67 E OCMW Kortrijk Demarez 412m² lot 5 412x 3,6 = 1.483,2 412 x 1 = €187  
   943m² 943 x 3.6 = 3394,8 à OCMW 943m² x €1 =  €943 à pachter 

  Deze pachtbeëindigingsakte regelt –in dezelfde akte als die met eigenaar, het OCMW- het akkoord met en de vergoeding voor de pachter van de OCMW-gronden, Pieter Demarez (er is geen pacht op de andere eigendommen). De pachtverbrekingsvergoeding vergoedt de landbouwer voor het niet langer kunnen gebruiken van die extra 1.5m brede erfdienstbaarheidstrook.  De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties bepaalt de vergoeding door de overheid (hier stadsbestuur) te betalen aan de landbouwer wegens het niet langer kunnen gebruiken van diens grond op die 1,5 meter brede publieke erfdienstbaarheid op 1euro/m² of hier totaal op €943.   De overeengekomen vergoedingen zijn conform de schattingen terzake van  Vastgoedtransacties. De uitgave is voorzien onder GGZ66 AR 220000 - BI 020000. van het investeringsbudget 2017. De financieel beheerder geeft zijn visum terzake.  De bodemattesten –waarvan melding gemaakt in de respectievelijke aktes- melden dat OVAM over geen relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit beschikt. Er dient verder geen gevolg aan deze attesten te worden gegeven.  De gemeenteraad is bevoegd gezien het daden van beschikking betreft over onroerend goed waarbij de stad is betrokken. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan deze ontwerpaktes en vooral aan de daarin opgenomen voorwaarden.  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:  - Het gemeentedecreet, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken, artikel 43 par.2.12°.  Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:  - Het raadsbesluit van 20.02.2017 houdende “Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie). Definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter verbreding van de voetweg” - Het deputatiebesluit van 11.05.2017 houdende het gedeeltelijk wijzigen (verbreding) van voetweg 29 te Hulste en voetweg 28 te Bavikhove (=Doornhoutsevoetweg).  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:  Om deze redenen;  Na beraadslaging in openbare zitting;  Met unanimiteit;    



BESLUIT:  Artikel 1:   Naar aanleiding van de deputatiegoedkeuring van 10.05.2017 voor de wijziging en  verbreding van de Doornhoutsevoetweg, wordt instemming verleend met de aktevoorwaarden omschreven door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties in de ontwerpaktes:   1) ‘vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang’ voor de respectievelijke eigendommen van  a. de consoorten Vanneste (op 141m² te Hulste uit het kadastraal perceel c/330 X2 ten bedrage van €507,6)  b. de Vrije school (op 21m² te Hulste uit het kadastraal perceel c/330 z2 ten bedrage van = €75,6)  c. het OCMW-Kortrijk (op 943m² te Hulste en bavikhove uit de kadastrale percelen c/331m & 62d en 67e ten bedrage van €3394,8). 2) ‘pachtbeëindiging’ jegens de pachter van de OCMW-gronden (te Hulste & Bavikhove op de percelen c/331m & 62d en 67e ), Pieter Demarez op 943m² ten bedrage van €943. Deze pachtbeëindiging is opgenomen in voormelde OCMW-akte aangezien het OCMW de eigenaar is van de verpachte percelen.   Artikel 2 :  Het budget voor voormelde aktes is voorzien op het investeringsbudget GGZ66 AR 220000 - BI 020000. Ter zake geeft de financieel beheerder visum.   Artikel 3:  Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen 
4. Kosteloze overdracht van grond langs de Lampernissestraat door verkavelaar De Leersnyder, met tussenkomst van NV Groep Huyzentruyt, aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De NV Groep Huyzentruyt realiseerde een verkaveling van 5 loten langs de Lampernissestraat te Hulste. Het betreft de goedgekeurde en ondertussen gerealiseerde verkaveling nr. 09/14, waarvan de vergunning werd afgeleverd aan verkavelaar De Leersnyder op 06.04.2010. De NV Groep Huyzentruyt realiseerde die verkaveling nadat ze terzake met de stad een verkavelingsovereenkomst afsloten op 02.02.2012.  In de vergunning 09/14 werd opgenomen dat “een gedeelte van de grond wordt afgestaan om het openbaar domein groter te maken, opdat de wegenis breed genoeg zou zijn.” Verder stelt artikel 2 van het verkavelingscontract van 02.02.2012 dat de eigenaar/verkavelaar van de grond waarop openbaar domein wordt aangelegd, deze kosteloos overdraagt aan de stad en dat de verkavelaar alle desbetreffende aktekosten ten laste neemt.   De overdracht betreft hier een strook, gesitueerd aan de voorkant van de 5 loten thans gekend als de huisnummers 14a (lot1), nr. 14 (lot2), nr. 12 (lot3), nr. 10 (lot4) en nr.8 (lot5), die wordt overgeheveld naar het openbaar domein. Die strook is aangeduid op het overdrachtsplan van 06.03.2015 van studiebureau Jonckheere uit Brugge.  



Kadastraal is die grondoverdracht gekend als vijfde afdeling, sectie A - 151 m² uit de vroegere percelen 70X, 70Y, 70Z, 69E en 67D en thans gekend als perceel  67E.  De overdracht naar de stad gebeurt vrij en onbelast en omwille van openbaar nut, namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein. Zoals gesteld is de overdracht  voorzien in het verkavelingscontract van 02.02.2012, meer bepaald onder art.2 ‘grondafstand’ waarbij de verkavelaar en NV Groep Huyzentruyt zich engageerden om het toekomstig openbaar domein uit de verkavelingsvergunning 09/14 van 06.04.2010 naar het stadspatrimonium over te hevelen.   Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van voormelde kosteloze grondoverdracht, opgemaakt door notaris Francis Vlegels uit Ingelmunster (in opdracht en voor rekening van de overdragers, zijnde verkavelaar-De Leersnyder en Groep Huyzentruyt) ter goedkeuring voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad.  Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten van 18 juli 2017 is volgende formule vermeld: “De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”   Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde ontwerpakte.  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:  - Het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2, 12°. - De decreten en uitvoeringsbesluiten houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening.  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:  Om deze redenen;  Na beraadslaging in openbare zitting;  Met unanimiteit;  BESLUIT:  Artikel 1:   Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige beraadslaging, ten openbare nutte en tegen de in het ontwerp van akte aangegeven voorwaarden kosteloos te verwerven.  Artikel 2:  De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.   Artikel 3:   Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen.   



 
5. Slopen panden Gentsestraat 47, 49 en 51.  Goedkeuren bestek, raming (65.035,47 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De ontwerpopdracht voor de opdracht “Slopen panden Gentsestraat 47-49-51” werd gegund aan Atelier Berghman - De Keyser, Peter Benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke. In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. A 17/36 opgesteld door de ontwerper, Atelier Berghman - De Keyser, Peter benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.035,47 excl. btw of € 78.692,92 incl. 21% btw (€ 13.657,45 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 uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op budgetcode 261007/005010-PBD 1-PBD1.5.3D (actieplan AP1.5) (Actie 1.5.3). Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging .  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).  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. A 17/36 en de raming voor de opdracht “Slopen panden Gentsestraat 47-49-51”, opgesteld door de ontwerper, Atelier Berghman - De Keyser, Peter Benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke 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 € 65.035,47 excl. btw of € 78.692,92 incl. 21% btw (€ 13.657,45 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 261007/005010-PBD 1-PBD1.5.3D (actieplan AP1.5) (Actie 1.5.3).   Artikel 4: Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.  
6. Groot onderhoud wegen 2018: Herstel asfaltwegen.  Goedkeuren bestek, raming (164.351,40 euro excl. btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  Een aantal asfaltwegen zijn in slechte staat en dringend aan herstel toe : de toplaag wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe laag aangebracht.  In de Treurnietstraat worden greppels en straatkolken voorzien om overtollig oppervlaktewater af te voeren.  In het kader van de opdracht “Groot onderhoud wegen 2018 : Herstel asfaltwegen” werd een bestek met nr. 17_38 opgesteld door het Departement Facility.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 164.351,40 excl. btw of € 198.865,19 incl. 21% btw (€ 34.513,79 Btw medecontractant).  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2018 budgetcode 224007/020000/GGZ/GGZ 28.  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 41, §1, 2° (limiet van € 750.000,00 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 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:  Het bestek met nr. 17_38 en de raming voor de opdracht “Groot onderhoud wegen 2018 : Herstel asfaltwegen”, opgesteld door het Departement Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 164.351,40 excl. btw of € 198.865,19 incl. 21% btw (€ 34.513,79 Btw medecontractant).  Artikel 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.  Artikel 3:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.  Artikel 4:  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2018 budgetcode 224007/020000/GGZ/GGZ 28. 
7. Aanstellen ontwerper buitenaanleg Eilandschool.  Goedkeuren bestek, raming (10.000 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper buitenaanleg eilandschool” werd een bestek met nr. 861.2-A17/33 opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw. 



 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 ontwerpers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven ontwerpers 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 222000/082021-WOL-WOL 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 unanimiteit;  BESLUIT:  Artikel 1:   Het bestek met nr. 861.2-A17/33 en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper buitenaanleg eilandschool”, 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 € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 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 222000/082021-WOL-WOL 82. 
8. Bouwen basisschool Harelbeke Zuid.  Goedkeuren bestek, raming (5.801.448,22 + 6 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 juni 2016 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Bouwen basisschool Harelbeke zuid” toe te wijzen aan Architecten Vandekerckhove, KBO nr. BE 0891.079.018, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule.  In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.2-A.16/13 opgesteld door de ontwerper, Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.801.448,22 excl. btw of € 6.149.535,11 incl. btw (€ 348.086,89 Btw medecontractant). Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door AGION, Koningsstraat 94 te 1000 Brussel.  Het bestuur zal alle procedurele verplichtingen naar de subsidiërende overheid Agion op zich nemen met betrekking tot de bedoelde overheidsopdracht. Het bestuur zal dit besluit ter consultatie meedelen aan de partners alvorens de procedure verder te zetten.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 221007/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1) en in het budget van de volgende jaren.  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).  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:  -De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. -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 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. 861.2-A.16/13 en de raming voor de opdracht “Bouwen basisschool Harelbeke zuid”, opgesteld door de ontwerper, Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule 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 € 5.801.448,22 excl. btw of € 6.149.535,11 incl. btw (€ 348.086,89 Btw medecontractant).  Artikel 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.  Artikel 3:  De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.  Artikel 4:  Een subsidie zal voorzien worden bij de subsidiërende instantie AGION, Koningsstraat 94 te 1000 Brussel.  Artikel 5:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.  Artikel 6:  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 221007/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1) en in het budget van de volgende jaren.   



 
9. Huren tijdelijke huisvesting kleuters Basisschool Zuid.  Goedkeuren bestek, raming (103.305,78 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De ontwerpopdracht voor de opdracht “Huren tijdelijke huisvesting kleuters school zuid” werd gegund aan Architecten Vandekerckhove, KBO nr. BE 0891.079.018, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule.  In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.2-A17/39 opgesteld door de ontwerper, Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.305,78 excl. btw of € 124.999,99 incl. 21% btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 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 zal voorzien worden in het budget 2018.  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: -De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (limiet van € 209.000,00 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. -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. 861.2-A17/39 en de raming voor de opdracht “Huren tijdelijke huisvesting kleuters school zuid”, opgesteld door de ontwerper, Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 103.305,78 excl. btw of € 124.999,99 incl. 21% btw.  Artikel 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.  Artikel 3:  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.  Artikel 4:  De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget 2018. 
DEPARTEMENT FACILITY 

10. Vervangen buitenschrijnwerk jeugddienst en scholen Harelbeke.  Goedkeuren bestek, raming (19.500 euro  + 21 % btw) en gunningswijze. 
De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  In het kader van de opdracht “Vervangen buitenschrijnwerk jeugddienst en scholen Harelbeke” werd een bestek met nr. 861.2-A17/35 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 19.500,00 excl. btw of € 23.595,00 incl. 21% btw (€ 4.095,00 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 budgetcodes 221007/075010-VT-VT 96, 221007/080011-WOL-WOL 79 en 221007/080021-WOL-WOL 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;  Met unanimiteit;  BESLUIT:  Artikel 1:  Het bestek met nr. 861.2-A17/35 en de raming voor de opdracht “Vervangen buitenschrijnwerk jeugddienst en scholen Harelbeke”, 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 € 19.500,00 excl. btw of € 23.595,00 incl. 21% btw (€ 4.095,00 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 budgetcodes 221007/075010-VT-VT 96, 221007/080011-WOL-WOL 79 en 221007/080021-WOL-WOL 78.   



 
11. Aankoop minibus 8+1 jeugddienst met CNG. Goedkeuren bestek, raming (20.661,16 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De bestaande minibus van de jeugddienst is van het bouwjaar 2006 en vertoont een aantal kleine gebreken. Om uitval en/of grote kosten te vermijden wordt het voertuig preventief vervangen.  In het kader van de opdracht “Minibus 8+1 Jeugddienst met CNG” werd een bestek met nr. NH-495 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget 2018 onder budgetcode VT49 242000/075000.  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. NH-495 en de raming voor de opdracht “Minibus 8+1 Jeugddienst met CNG”, 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 € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.  Artikel 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  
12. Aankoop installaties, machines en uitrusting jeugd: speeltoestellen.  Goedkeuren bestek, raming (10.743,80 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  Het speelpleintje Hulste, Tieltsestraat z/n te 8530 Harelbeke is aan vernieuwing toe. 
Het speelterrein heeft verschillende functies:  

- wijkspeelpleintje voor de omwonende kinderen 
- speelplein waarop grotere groepen komen spelen. (nabijgelegen jeugdbeweging, nabijgelegen sportinfrastructuur, tijdens de pauzes gaat de nabijgelegen school regelmatig op het speelplein spelen met een aantal klassen). 

Op het terrein is op vandaag reeds een klimnet, een schommel en 3 springbokken aanwezig. Het is de bedoeling dat deze toestellen blijven staan. Indien het naar inplanting toe noodzakelijk is om deze toestellen te verplaatsen, wordt het verplaatsen van de toestellen mee voorzien in de offerte en is dit in de totaalprijs opgenomen.  
Rond het huidige speelterrein is een heuvel aangelegd. Deze heuvel wordt op vandaag zeer weinig gebruikt als speelelement. Het is wenselijk dat de inplanting van de speeltoestellen de kinderen stimuleert om meer van de heuvel gebruik te maken.  
In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting Jeugd: Speeltoestellen” werd een bestek met nr. NH-440 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 230000/075000-VT-VT 53.  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. NH-440 en de raming voor de opdracht “Installaties, machines en uitrusting Jeugd: Speeltoestellen”, 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 € 10.743,80 excl. btw of € 13.000,00 incl. 21 % btw. 
13. Aankoop software E-loket burger en welzijn.  Goedkeuren technische beschrijving, raming (14.876,03 excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  In het kader van de opdracht “Aankoop software E-loket burger en welzijn” werd een technische beschrijving opgesteld door het Departement Management en personeel. Het betreft de aankoop van de software en het onderhoud ervan gedurende het eerste jaar.  De E-loketten worden gekoppeld aan de bestaande systemen in de back-office.  Deze systemen worden allemaal geleverd door Cevi.  Vandaar dat betreffende software uitsluitend door Cevi kan geleverd worden.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.384,73 excl. btw of € 16.195,52 incl. 21% btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  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 241000/013000-B&W-B&W 9.    



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: -De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d ii (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen). -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 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:   De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Aankoop software E-loket burger en welzijn”, opgesteld door het Departement management en personeel worden goedgekeurd.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de technische omschrijving en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.384,73 excl. btw of € 16.195,52 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 241000/013000-B&W-B&W 9.   



14. Aankoop informaticamaterieel – Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) voor dienst facility.  Goedkeuren technische beschrijving, raming (14.049,59 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 
De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  In het kader van de opdracht “Informaticamaterieel - Informaticamaterieel Facility” werd een technische beschrijving met nr. NH-426 opgesteld. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.049,59 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21 % btw.  De noodzaak om gegevens bij te houden van middelen of assets kent in Harelbeke zijn oorsprong bij de dienst Preventie en Bescherming op het Werk (PBW). Machines, arbeidsmiddelen, gevaarlijke producten, speeltoestellen enzovoort moet je wettelijk verplicht goed beheren. Dit betekent inventariseren, analyseren, acties plannen, uitvoeren, evalueren…  Op heden werken we vooral met Microsoft Access met als doelstelling overzichtslijsten te creëren met mogelijkheid tot groeperen bijvoorbeeld per dienst of per gebouw. Het werken in access is voor velen niet eenvoudig, zeker het opstellen van formulieren – de layout – en opmaak van ‘slimme’ rapporten. Het vergt een brede basiskennis en dat is de voornaamste hindernis om het geheel up-to-date te houden. Zeker omdat meerdere mensen met de software moeten werken om het geheel te beheren. We stellen vast dat gegevens beetje bij beetje terug in Microsoft Excel geplaatst worden. Vraag is of we met deze software voldoende ‘slimme’ rapporten kunnen uittrekken.  Per gebouw werd ook een tekstdocument bijgehouden als basis. Daarin werden assets als branddeuren, nooduitgangen, brandblusapparaten opgenomen waarbij een logboekje bijgehouden met aanduiding van controledatum en resultaten. Ook hier zien we gegevens overgezet naar Excel.  Sedert de oprichting van departement facility in 2010 willen we steeds meer gegevens beheren zoals zaken rond het poetsgebeuren (oppervlaktes en soort), technische installaties en contractenbeheer en de flow van de werkopdrachten verbeteren. De aanschaf van een gepaste software moet ons vooruit helpen om onze organisatie efficiënter en klantvriendelijker te maken.  OCMW Harelbeke beschikt reeds een paar jaar over een uitgebreide software voor facilitair beheer. Er is ook een grote tevredenheid bij de collega’s.   De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 241000/011920-BOD-BOD 26.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur na marktonderzoek.  Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:  De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet van € 30.000,00 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. 



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:  De technische beschrijving met nr. NH-426 en de raming voor de opdracht “Informaticamaterieel - Informaticamaterieel Facility”, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 14.049,59 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21% btw. 
15. Aankoop meubilair cultuur: Stoelen Torengalm Bavikhove. Goedkeuren bestek, raming (12.396,81 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De stoelen van de Torengalm verkeren in slechte staat en zijn niet echt comfortabel om lang op te kunnen zitten. Er zijn ook verschillende type stoelen aanwezig in dezelfde ruimte, wat visueel niet echt oogt. Er zijn 150 stoelen nodig. Optioneel wordt prijs gevraagd om 10 karren aan te leveren om de stoelen te stapelen en te vervoeren.  In het kader van de opdracht “Meubilair Cultuur: Stoelen Torengalm Bavikhove” werd een bestek met nr. NH-496 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.  De uitgave voor deze opdracht, inclusief de optie, wordt geraamd op € 12.397,50 excl. btw of € 15.000,98 incl. 21% btw.  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 240000/070500-VT-VT 42.  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. NH-496 en de raming voor de opdracht “Meubilair Cultuur: Stoelen Torengalm Bavikhove”, 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 € 12.397,50 excl. btw of € 15.000,98 incl. 21% btw.  Artikel 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
16. Aankoop meubilair AHA! 2017.  Goedkeuren bestek, raming (78.345 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  In het kader van de nieuwbouw voor AHA! wordt er prijsvraag georganiseerd voor de levering en plaatsing van alle nodige meubilair.   In het kader van de opdracht “Meubilair AHA!  017 ” werd een bestek met nr. NH-315  opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.  Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: * Perceel 1 (Stoelen),  * Perceel 2 (Maatwerk),   * Perceel 3 (Pick-Nick type tafels),  * Perceel 4 (Bureau totaalconcept), * Perceel 5 (Tafels),  * Perceel 6 (Kasten),  * Perceel 7 (Rollerbox),  



* Perceel 8 (Metalen Rekken),  * Perceel 9 (Kapstokken),   De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 94.797,45 incl btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 240000/082020-WOL-WOL 43.  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. NH-315 en de raming voor de opdracht “Meubilair AHA!  2017 ”, 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 78.345,00 euro + 21 % btw of € 94.797,45 incl btw.  Artikel 2:  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.   



DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 
17. Participatie aan de organisatie van wijk-werken in de regio Zuid-West-Vlaanderen. 

De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  1. Op 25.04 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het voorontwerp van het decreet betreffende wijk-werken. Daarmee werden de voornaamste krijtlijnen voor de hervorming van het PWA-stelsel uitgeklaard. Doelstelling is om wijk-werken te laten starten op 01.01.2018.   De strakke timing zorgde er voor dat proactief handelen gewenst was als men de dienstverlening naar de huidige PWA-gebruikers en medewerkers niet in het gedrang wilde brengen.   W13 vroeg en kreeg op het burgemeestersoverleg van 12.05.2017 het mandaat om de verschillende scenario’s voor de organisatie van wijk-werken in Zuid-West-Vlaanderen in kaart te brengen. Samen met VDAB en Resoc werd hiertoe een voorstel ontwikkeld met twee scenario’s.   2. Uiteindelijk werd het decreet betreffende wijk-werken door het Vlaams parlement goedgekeurd op 07.07.2017.  Binnen het decreet worden de lokale besturen verantwoordelijk gesteld voor het uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-werken.   VDAB en VVSG verwachten van de steden en gemeenten een principieel akkoord tegen 31.10.2017 in dit kader.   De problematiek werd besproken op de conferentie van burgemeesters van 08.09.2017 en een verdiepend overleg op 14.09.2017 waarbij het voorstel werd geformuleerd om op het niveau van de OCMW-vereniging W13 de organisatie van wijk-werken te structureren.  3. Er werd gevraagd aan de lokale besturen om tegen het regio-overleg van 17.09.2017 hierover een principiële beslissing te nemen zodat een effectieve start op 01.01.2018 kon voorbereid worden.   Gezien de organisatie moet gebeuren voor een doelgebied van minstens 60.000 inwoners kan dit niet ontwikkeld worden voor Harelbeke alleen. Er dient/diende een keuze gemaakt te worden uit twee scenario’s : een samenwerking op Zuid-West-Vlaamse schaal of een samenwerking binnen kleinere clusters die bv. samenvallend met het huidige werkwinkelgebied.     



Daarop besliste het college op 19.09.2017 als volgt:  - het college verklaart zich principieel akkoord met het voorstel om samen te werken op niveau van de regio Zuid-West-Vlaanderen; - het college verklaart zich principieel akkoord om de opdracht ‘organisator wijk-werken” toe te kennen aan de OCMW vereniging W13 (titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van OCMW) met de maatschappelijke zetel in Pres. Kennedypark 10 8500 Kortrijk.  4. Het dossier wordt nu ook aan de gemeenteraad voorgelegd.  Het stadsbestuur en het OCMW bestuur van Harelbeke zijn stichtende deelgenoten van W13.  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te opteren voor een samenwerking op het niveau van Zuid-West-Vlaanderen en de opdracht “organisator wijkwerken” toe te kennen aan de OCMW vereniging W13 ( Titel VIII hoofdstuk 1 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van OCMW).  De opdracht dient dan wel expliciet opgenomen in de statuten van W13.  De nota’s “Aanpak wijk-werken in Zuid-West-Vlaanderen” en “Wijkwerken: naar 1 wijk-werkorganisator met subregionale werking?” worden aan de gemeenteraad voorgelegd.  Deze beslissing om samen te werken op Zuid-West-Vlaamse schaal heeft, ook naar de mening van de gemeenteraad, een aantal voordelen :   - Er wordt gezorgd voor een grotere ter beschikkingstelling van personeel door VDAB. - De vraag naar wijkwerkers kan maximaal afgestemd worden op het aanbod en er kan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de competenties en aspiraties van de wijkwerkers. - De oplossing laat toe om met een grotere equipe medewerkers te werken. - Zo kan de begeleiding specialiseren en zo meer en betere kansen op toekomstige inschakeling bieden aan wijkwerkers. - Zo kan de dienstverlening en begeleiding beter plannen en zo een grotere klantentevredenheid realiseren. - Zo kan de continuïteit van de dienstverlening beter gegarandeerd worden. - Samenwerken met een wijkwerkorganisatie beperkt het aantal op te richten of met dienstverlening te belasten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. - Het voorstel optimaliseert de afstemmingsmogelijkheden binnen de samenwerkingsovereenkomst die VDAB wenst te sluiten met alle lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen.  - Het voorstel maximaliseert de afstemmingsmogelijkheden met de lokale diensteneconomie en arbeidszorg; voor beiden loopt momenteel een samenwerkingstraject op Zuid-West-Vlaamse schaal. - De mogelijkheid bestaat om lokale antennes en een bundeling van krachten op subregionaal niveau te ontwikkelen.  5. Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:  - het decreet van 07.07.2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming; - het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 42 par. 1 en 43 par. 2 43 par. 2, 5°.  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 



 Om deze redenen;  Na beraadslaging in openbare zitting;  Met unanimiteit;  BESLUIT:  ART 1.:   Verklaart zich akkoord met het voorstel om in het kader van wijk-werken samen te werken met de OCMW-vereniging W13 (Titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van OCMW) met de maatschappelijke zetel in President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.  ART 2.:  Verklaart zich akkoord om de opdracht “organisator wijk-werken” toe te kennen aan de OCMW-Vereniging W13 (Titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van OCMW) met de maatschappelijke zetel in President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.  ART 3:  Gaat akkoord met de volgende noodzakelijke statutenwijziging om bovenvermelde te realiseren: Toevoeging in art.3 van de statuten van W13:  3J) Optreden als organisator wijk-werken  overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7 juli 2017 voor die deelgenoten die de opdracht wijk-werken toekennen aan W13.3 
DEPARTEMENT FINANCIËN 

18. Vaststelling van de dotatie ten laste van de stadsbegroting op zicht van de eerste wijziging van de begroting 2017 van de politiezone. 
De gemeenteraad,  Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  De gemeenteraad heeft op 21.11.2016 de dotatie ten laste van de stadsbegroting op zicht van de politiebegroting dienstjaar 2017 vastgesteld.  Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging van de politiebegroting dienstjaar 2017 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad in zitting van 17.10.2017.  De voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone Gavers dienstjaar 2017 komt tot een globaal bepaalde dotatie van 3.076.521,09 € ten laste van de stad Harelbeke (72,2267 % van het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.183.013,25 € ten laste van de gemeente Deerlijk (27,7733 % van het totaal).  Wat de stad Harelbeke betreft geeft deze begrotingswijziging nr. 1 aanleiding tot een minkost van 295.778,91 € ten opzichte van de oorspronkelijke politiebegroting 2017.    



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:  - De wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus inzonderheid artikel 40, 71, 72, 75 en 76; - De nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 117 en 255; - Het K.B. van 07.04.05 (B.S. 20.04.05) waarbij de verdeelsleutel met vier cijfers na de komma dient toegepast te worden. - Het K.B. van 05.08.06 (B.S. 24.08.06) voor het behoud van de verdeelsleutel.  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:  Om deze redenen;  Na beraadslaging in openbare zitting;  Met unanimiteit;  BESLUIT:  Artikel 1:   Bepaalt de globale dotatie aan de politiezone Gavers op zicht van de eerste begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2017 ten laste van de stad Harelbeke op 3.076.521,09 €.  
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19. Vragenkwartiertje. 
 

 VARIA GEMEENTERAAD 16 OKTOBER 2017  
 1.Tussenkomst van raadslid Hilde Debruyne:  Er zijn enkele opmerkingen i.v.m. de opening van La Bella Italia, die toch een beetje een valse start was. Dit in de eerste plaats door de weinige publieke opkomst. Ik was daar zelf aanwezig van 14u30 tot 16u30. Buiten ikzelf, schepen Claerhout en het feestcomité was daar het eerste uur nog 1 koppel aanwezig. Achteraf hoorden we van veel mensen dat ze niet wisten dat daar een activiteit was. Er werd zeer weinig reclame gemaakt vanuit stad Harelbeke. Wijzelf kregen verschillende mails maar de inwoners zelf kregen weinig of geen reclame. Zelfs in Hulste kreeg niet iedereen een folder in de bus. Om 18u30 ben ik dan teruggegaan en was er wat volk maar ook niet echt veel. Misschien een slechte timing, was het aperitiefuur niet beter geweest ? Die folder is daarbij dan nog zeer verwarrend opgesteld. Ik heb mensen zien toekomen maar ook direct weer zien vertrekken. Op de folder staat letterlijk......... voor sommigen maakte dit blijkbaar een groot verschil. Nu krijgt het feestcomité wat kritiek over de organisatie maar ze kunnen er niets aan doen. Wat ook zeer jammer is dat het einde van La Bella Italia samenvalt met de opening van de ratbox. 2 uitnodigingen vanuit de stadsdiensten voor dezelfde avond. Is dit een gebrek aan communicatie en goeie afspraken ? Gisteren was er dan de dag van de trage weg. Met meer folders zou er misschien nog meer volk aanwezig geweest zijn. De buren van de voetweg klaagden dat ze geen persoonlijke uitnodiging kregen. Maar ik wil wel positief eindigen. Over de wandeling weet ik het niet maar de fietstocht was in orde. Mooie route en stopplaats, goeie en vriendelijke bediening. Het was goed georganiseerd. En het mooie weer maakte de namiddag natuurlijk helemaal goed. 



 2.Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: Men is begonnen aan de werken aan de voetpaden van Ter Perre.  Wat is de timing?  Ik merk dat Vereecke als onderaannemer aan de leidingen gestart is.  3. Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert: 3.1.Het feestcomité van Bavikhove heeft een boete gekregen omdat het register niet ter beschikking was van het geluid van de Bavikhoofse feesten ondanks het feit dat er geen klachten waren dat de muziek te luid stond.  Ik vind dit een pestboete. 3.2. In verband met de sportsnacks: ik verneem dat de sportsnacks voor tweede en derde kleuter in Bavikhove afgelast werden een week vooraleer het moest doorgaan.   Er waren slechts 6 ingeschreven.  Ik vind dit heel jammer. Waarom ging het project niet door zodat het kan groeien in de toekomst? 3.3. Ik laat de secretaris twee foto’s projecteren waaruit blijkt dat het bosje van het sportcentrum ontoegankelijk is en waaruit blijkt dat er nogal veel netels rondom het voetbalveld staan.  4. Tussenkomst raadslid Stijn Derammerlaere: Ik merk dat er een hele grote bezetting is van cultureel centrum Het Spoor maar de vraag is : hebben jullie een kwaliteitsmeting bij cursussen en workshops?  Vele organisaties doen dit nu al en het zorgt ervoor dat alles altijd up to date is.  Kan dit in Harelbeke ook ingevoerd worden?  5. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: Ik ben zeer gelukkig met de oplossing die gevonden is voor de pastorie van de Zandberg.   De school heeft nu een huurcontract en ik denk dat dit een mooie oplossing is voor alle partijen.  6. tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh: Gisteren was het een heel drukke dag voor onze sportievelingen. Er was nl. de opening van de trage weg in Hulste en ook een fietstocht en wandeltocht.  Heel mooie initiatieven trouwens, maar toch jammer dat 2 dergelijke grote evenementen samenvallen op dezelfde datum en dan ook nog eens gepland worden op een groot evenement binnen de culturele sector, nl. het optreden van 50 jaar Willem Vermandere dat reeds voor de geplande wandel -en fietstocht uitverkocht was. Je zou je toch afvragen of de diensten niet naar elkaars agenda gaan kijken ??? Laat ons nu maar het culturele laten zoals het was, maar ik stel me toch vragen waarom de wandeling die eerst gepland was voor zondag 8 oktober , nu plots toch MOEST doorgaan op 15 oktober. Ik vraag me ook af, waarom de fietsers bevoorrecht werden tegenover de wandelaars, bij de fietsers werd er gestart met taart en koffie vooraf, de wandelaars kregen dit niet, hoewel men hetzelfde inschrijvingsgeld moest betalen ? Vanwaar deze discriminatie ? De taart werd aangeboden door de dienst Wol van de stad, ik zie de link niet met het doelpubliek, en misschien moest de welzijnsraad bij de dienst Burger en Welzijn aan gaan kloppen zijn. Trouwens hoe wil je dat er goeie afspraken zijn, als de welzijnsraad en de sportdienst reeds van bij aanvang niet bij de vergaderingen betrokken waren. Er werd zelfs geen verslag gemaakt van de laatste vergadering. Een mooi staaltje van naast elkaar communiceren. Trouwens, het uur voor de opening van de voetweg was ook heel slecht gekozen, 13u30 op zondag, wie koos voor de culturele activiteit mocht dit al vergeten want die startte om 14u. Ik hoop dat dit in de toekomst vermeden wordt.  7. Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi i.v.m. Fluvius: 7.1.Ik heb berichten vernomen dat er vanaf januari 2018 een fusie komt tussen Eandis en Infrax.  Wat is daar de stand van zaken?  Ik hoor niks meer. 7.2. Ik verneem dat het aanleggen van het warmtenet vertraging oploopt.  Wat is daar de stand van zaken?   



Antwoorden vanuit het college  Antwoord van schepen Inge Bossuyt: Wat betreft het groenonderhoud van het sportpark: ik geef het door.  Wat betreft de zogenaamde pestboete: ik ben niet op de hoogte dat jullie een boete hebben ontvangen, en als dit zo is, dan is dit zeker geen pestboete.   We volgen alles goed op vanuit de milieudienst en we werken proactief.  We proberen alle aanvragen voor activiteiten te screenen om te kijken of ze ook in orde zijn met de milieuwetgeving.  Wij nemen onze verantwoordelijkheid.  Heeft het Bavikhoofse comité een PV gekregen? Dit is mogelijk.  Er werd effectief niet geregistreerd en iedereen weet wat hij aanvraagt.  Het is dus de verantwoordelijkheid van de organisatie om te doen wat ze zegt te zullen doen op het aanvraagformulier.   Indien de milieudienst achteraf de registratie opvraagt en die is er niet, dan wordt dit doorgegeven aan de politie.  Wat de politie er dan mee doet, dat weten wij niet.  Concreet voorbeeld van onze proactieve werking: ik stelde vorige week vast dat er een fuif was van een jeugdbeweging.  Ik heb zelf gereageerd en de milieudienst laten bellen naar de jeugdvereniging om alles nog in orde te krijgen.  Antwoord van schepen Michaël Vannieuwenhuyze i.v.m. de sportsnacks: Het is inderdaad zo dat de sportsnacks één week op voorhand geannuleerd werden vanwege te weinig inschrijvingen ondanks de gegeven inspanningen. Het feit dat we nog in extremis heel veel inspanningen geleverd hebben heeft ertoe geleid dat we zo laat geannuleerd hebben.  Normaal gezien zijn er 20 tot 40 deelnemers aanwezig in die sportsnacks nu 6.  Na heel veel inspanningen heeft de sportdienst geoordeeld dat de kosten-baten analyse te zwaar was en daarom geannuleerd.  Reactie van raadslid Stijn Soetaert i.v.m. het geluidsantwoord van schepen Inge Bossuyt: Dan zouden we beter de laagste klasse invullen.  Dan moeten we niks registreren.  Reactie van Inge Bossuyt: Klopt niet, ongeacht de klasse van registratie mag je niet zo luid gaan als je maar wil.  Er is nog altijd de wetgeving op geluidsoverlast die blijft gelden en als het te luid staat dan kan de politie sowieso PV maken indien er klachten zijn van omwonenden   Reactie van schepen Patrick Claerhout i.v.m. La Bella Italia: Wij hebben zelf geen verklaring voor de lage opkomst.  Nochtans zijn er folders verspreid, is er heel veel actie gevoerd op sociale media.  Het is verschenen in het Hblad, in het Harelbeeks Krantje.  We stellen vast dat La Douce France meer uitstraling heeft dan La Bella Italia en in die zin ben ik net zo als u ontgoocheld. Wat betreft het gratis woord : het is misschien juist dat het nogal ongelukkig in de folder stond maar dit wilde eigenlijk zeggen dat de optredens gratis waren. Wat betreft de dag van de trage weg: er was een fiets- en een wandeltocht.  We zijn heel trots op deze organisatie.  De dag van de trage weg is een datum die in heel Vlaanderen op hetzelfde moment valt.  Dus daar kunnen wij niet omheen.  Het is inderdaad zo dat ik gevraagd heb aan de Gezinsraad om de wandeling een week te verplaatsen zodanig dat we die konden combineren met de dag van de Trage Weg.  De afspraak was dat los van de datum er geen interventie zou zijn van WOL in de activiteit van de Gezinsraad. In totaal hadden we een tachtigtal wandelaars en zij hebben toch wel iets extra gekregen.  Zij zijn ook gepasseerd langs de Doornhoutsevoetweg en namen daar ook deel aan de receptie.  We hadden een 170 tal fietsers en in het centrum van dit geheel stond ook de heropening van de Doornhoutsevoetweg.  Dit was toch een succesvol initiatief.  Ook de zon was van de partij en we hebben heel veel complimentjes ontvangen.  Ook van mensen die al lang bezig zijn met het beleid rond trage wegen. Wat betreft de vraag rond Ter Perre: de initiële startdatum was voorzien in september.  Een deel van de werken zou uitgevoerd worden in eigen regie, een deel door een 



aannemer maar door vertraging van nutsmaatschappijen was de aannemer ondertussen gestart in de Beversestraat om dan uiteindelijk op Ter Perre te beginnen maar 3 weken vooraleer de aannemer zou beginnen besliste Infrax om alsnog niet alleen onze tracé te kruisen maar ook om een nieuwe cabine te plaatsen en om dus de langsleidingen ook aan te pakken .  We hebben geprobeerd om aan de andere kant te starten maar dat was geen evidente keuze waardoor de effectieve start van de aannemer uitgesteld werd naar 4 november.  Dan zal Infrax klaar zijn met de werken.  Reactie van schepen Annick Vandebuerie: Wat betreft uw vraag rond het evaluatieformulier: dit voorzien wij op vandaag niet.  Het is een goed idee.  Ik zal dit verder bespreken.  Wat betreft Fluvius : dit wordt volgende week op de raad van bestuur van Infrax besproken.  Wat betreft de warmtenetten: die zitten volgens mij op schema.  Aanvulling van burgemeester Alain Top: Ik moet helaas melden dat er wel vertraging is.  Terwijl Annick deze middag op vergadering was bij Infrax zaten wij samen met de vertegenwoordigers van het warmtenet en er is effectief vertraging.  Annick kon dit niet weten.  
VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 16 OKTOBER 2017  

  Openbare zitting  2. Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum. Goedkeuren  basisaktes, in ontwerp aanvaard bij raadsbesluit van 19.06.2017.  Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: Eerst en vooral wil ik de diensten en de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke ordening Fleur de Buck bedanken dat ze zijn ingegaan op onze vraag om de betrokkenen van het marktproject op de commissie uit te nodigen...Het was verhelderend. Uit de verklaringen van Leopold Dekeyser in de krant bleek dat de maanden vertraging geen probleem vormde om de einddatum te halen.  De startdatum van de uitvoeringstermijn was 01.06.2017 (zijnde het moment waarop alle stedenbouwkundige vergunningen uitvoerbaar zijn/waren). Het aantal werkdagen zoals opgenomen in de BAFO = 594 dagen, Gemiddeld zijn er +/- 220 werkdagen in 1 jaar, in principe kunnen ze dan doorwerken tot 01/03/2020! Er is hier dus een te grote reserve ingebouwd. Dit is onaanvaardbaar in een Centrumproject op het belangrijkste plein van onze stad.  Gelieve te onderzoeken of de stad die minimum 7 maanden vertraging niet kan verhalen via boetes. Onze horecazaken, handelszaken, marktkramers op en rond het Marktplein zijn het eerste slachtoffer van dit uitstel: eerst twee jaar in een afbraakzone en nu nog minimum twee jaar in een bouwzone: een weinig aantrekkelijke omgeving met zeer weinig parkeermogelijkheden.  Wij stellen dan ook voor deze rechtstreeks betrokkenen te compenseren voor deze periode vanuit de boetes voor de aannemer.  De gebeurtenissen en vooral de vele verklaringen en vooral de laatste uitlatingen in de pers hebben het draagvlak van het project bij onze bevolking sterk doen dalen. Wij kunnen dit enkel betreuren. Cd&V wenst verder positief en kritisch mee te werken aan de realisatie. Vandaar volgend voorstel: Volgens Immogra zullen de werken hervat worden na Nieuwjaar, zouden we met de stad géén soort van eerste (of tweede) spadesteek moment organiseren om dit project positief in de kijker te stellen en de geloofwaardigheid te herstellen?    



Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: Ik ben meer akkoord met het einde van de tussenkomst van de Cd&V dan met het begin.  Ik pleit ervoor dat we met zijn allen verder positivisme blijven uitstralen rond dit groot project voor Harelbeke centrum.  We hebben de planning van dit project met zijn allen unaniem goedgekeurd dus ook de oppositie heeft het goedgekeurd.  Wil dit zeggen dat het uitstel goed is? Nee, dit is niet goed.  Wil dit zeggen dat het stil liggen van de werf goed is? Nee dit is niet goed. Kunnen we dat verwachten? Jammer genoeg wel.  70 % van de openbare werken heeft vertraging.  Hebben wij die vertraging? Dat kunnen we op vandaag niet zeggen.  Dit zal op het einde van de werken moeten blijken.  Ik ben het eens met de andere spreker als hij zegt dat er reserve ingebouwd werd.  Wellicht heeft iedereen dit een stukje mee ingecalculeerd.  Conclusie van dit geheel: het is niet goed maar het is helaas geen uitzondering.  Omgekeerd zou dit wel een ongelofelijke uitzondering zijn.  Stel u voor dat we voor waren op onze planning dit is in dit geval niet realistisch.  Moeten we ons neerleggen bij de feiten: nee!  We moeten blij zijn met de proactieve communicatie.  We moeten positieve informatie naar de bevolking toe uitdragen.  Eens dit afgewerkt is zal iedereen blij zijn.  Vraag van raadslid Rik Pattyn: Ik heb een technische vraag rond de desaffectatie van de grond van de stad.  Is die in de totaliteit absoluut? Tweede vraag: ik zou graag hebben dat de verwarring die bestaat rond de collegebeslissing van 07.07.2015 waarbij namen van consortia en adressen verwisseld werden dat die weggewerkt worden in een officiële nieuwe beslissing.  Reactie van burgemeester Alain Top i.v.m. de desaffectatie: Het is een technische kwestie, zeer moeilijk.  De grond wordt gescheiden op een horizontale manier.  Er is een verschil tussen de onderbouw die privé is en de bovenbouw die publiek is maar de details ken ik niet.  Ik zal u die laten bezorgen via onze ingenieur. Wat betreft Francis: ik ben soms akkoord met wat u zegt maar soms ook niet akkoord.  Als ik inga op het stuk van de tussenkomst rond de raadscommissie: ik denk dat onze advocaat kort en goed en duidelijk en verhelderend geantwoord heeft.  Ik vond het antwoord van Immogra echter niet verhelderend.  We weten al sinds het bouwverlof dat er een probleem is.  We hebben voortdurend aangedrongen op duidelijkheid.  We hebben voortdurend redenen gevraagd.  We hebben voortdurend nieuwe timing gevraagd. We hebben voortdurend vragen gesteld rond de procedure.  Slechts sinds eind september hebben we een beetje duidelijkheid gekregen. Je mag niet vergeten dat er nog steeds een juridische discussie ligt tussen Immogra en het teamlid Bouw.  Is dit verhelderend? Ik heb alleen gehoord dat er uitstel van de start is.  Ik heb ook gehoord dat er een nieuw teamlid Bouw is en ik heb ook gehoord dat ze eind 2017 begin 2018 zullen beginnen werken.  Ik hoop dat alles wat ik gehoord heb ook effectief uitgevoerd wordt en dat we op 02.01 effectief met zijn allen kunnen zien dat de werf gestart is.    Voor wat betreft de vraag over compensatie: ik zie op vandaag weinig mogelijkheden.  Tot op vandaag is Immogra niet in de fout.  We kunnen geen schadevergoeding eisen.  Dat zullen we slechts op het einde van de werf zien.  Voor alle duidelijkheid: de stad heeft al zijn voorbereiding en al zijn afspraken wel altijd stipt op tijd nagekomen en wij hopen dat wij dat zo verder kunnen zetten.  Uw idee rond compensatie wil ik verder onderzoeken maar ik kan u op vandaag niet het antwoord geven.  Ik weet enkel dat we 594 werkdagen hebben.  Die zitten vervat in de PPS.  Ik ben hoopvol voor de toekomst.  Ik hoop op een eindrealisatie eind 2019.   Reactie van raadslid Francis Pattyn: Ik vind de reactie van de overkant van deze tafel toch wel lichtzinnig.  Zomaar zeggen dat CD&V de timing mee heeft goedgekeurd is eigenlijk niet eerlijk.  Ik heb Leopold horen zeggen dat we deze werf in 2 jaar kunnen klaar hebben.  We zijn al 140 dagen kwijt.  Ik pleit alleen om dit goed op te volgen.    



Reactie van burgemeester Alain Top: De vraag is niet wanneer WE kunnen beginnen. De vraag is wanneer ZE kunnen beginnen.  De partners van Immogra moeten meekunnen met de nieuwe timing.  Een ander voorbeeld van werken waar we niet altijd alle controle hebben die we willen hebben zijn bv de Leiewerken.  Ook daar lopen we vertraging op en het is niet zo eenvoudig om dwangmiddelen te vinden om die vertraging te stuiten.  Reactie van Tijs Naert: Ik wil mij aansluiten bij de burgemeester.  Voor alle duidelijkheid we hebben hier een publiek – private samenwerking.  Ik stel vast dat er op het private deel van de publiek private samenwerking serieuze vertraging zit en niet op het publieke deel.  Ik denk dat een positieve communicatie van belang is in deze zaak zodoende dat we de bevolking moeten blijven meehebben.  Antwoord vanwege de diensten” op de 1ste vraag (nl. inzake desaffectatie van de grond van de stad. Is die in de totaliteit absoluut?)  Het desaffecteren van openbaar stadspatrimonium naar privaat stadspatrimonium is eigenlijk louter een statuut-aanpassing via een formele (raad)beslissing.  Doordat de gemeenteraad op 23.05.2016 besliste (zie notule in bijlage) om het openbaar marktplein te desaffecteren, kon de stad de nodige daden van beschikking (verkoop? Opstal? Eeuwigdurende erfdienstbaarheid…) voorbereiden om het globale PPS-project te kunnen (laten) realiseren. Concreet werd op 23.05.2016 dus beslist om het openbaar domein “op het Marktplein te desaffecteren naar het privaat domein”.  Pas na die desaffectatie konden de akte-principes verder uitgewerkt worden om op dit vroegere openbaar domein zakelijke rechten te vestigen. Daarbij verwijs ik dan verder naar bijgaande raadsbeslissing waarbij die principes werden toegelicht en beslist nl.  “Hierbij verleent de stad als ‘opstalgever’ een opstalrecht aan ‘opstalhouder’ Service & Development Group Belgium NV (S&D is de patrimoniumvennootschap van Immogra, de private partner) over het ganse projectgebied. Gezien dit opstalrecht ook wordt gevestigd op het binnenplein waarop de private partner de publieke parkings moet realiseren, is het vestigen van het opstalrecht gekoppeld aan strenge voorwaarden. Het opstalrecht biedt de private partner de mogelijkheid om boven en onder de grond te bouwen in overeenstemming met het gegunde PPS-project.  De definitieve opstalakte zal pas na het bekomen van de verkavelingsvergunning, samen met de verkavelingsakte, formeel aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. De principes van dit opstalrecht worden nu reeds in grote lijnen aan de raad voorgelegd gezien in deze zitting reeds aan de raad wordt gevraagd om de aanvraag tot het bekomen van de verkavelingsvergunning goed te keuren. De verkavelingsvergunning bevat dezelfde voorwaarden of lasten als het opstalrecht. Met name geeft de stad als eigenaar en opstalhouder aan S&D de toelating om op (dus zowel boven in functie van de nieuwbouwappartementen en winkelruimten, én het publiek toegankelijke binnenhof, als onder in functie van de ondergrondse parking) de stadsgronden bebouwingen, werken of beplantingen te laten uitvoeren/optrekken door S&D.   Het opstalrecht heeft betrekking op twee zones: enerzijds de loten 3 & 4 & 5 (van het verkavelingsplan van landmeter K. Roelandt uit Wevelgem dat bij de verkavelingsaanvraag-zie verder- hoort) voor de toekomstige private ontwikkeling, namelijk de private opstallen van de woongelegenheden en winkelruimten, en anderzijds lot 7 wat betreft de bovengrond of het toekomstig, publiek toegankelijke binnenhof met pergola en de publieke parkeerplaatsen, en in de ondergrond de private ondergrondse parking, bergruimtes en circulatieruimtes.  



Het opstalrecht wordt verleend voor een duurtijd van 5 jaar, die ingaat wanneer de stedenbouwkundige vergunning voor het PPS – project definitief is verleend. Voor de duur van het opstalrecht blijft de opstalhouder S&D eigenaar van de op stadsgrond op te richten constructies en deze zal vervolgens de constructies (bijv. appartement met ondergrondse parkeergelegenheid) verkopen aan een nieuwe bewoner die gelijktijdig van de stad het respectieve grondaandeel koopt. In overeenstemming met het bestek voor het PPS – project, zal Immogra alle grondaandelen van de stad die niet verkocht zijn binnen de 5 jaar na het definitief bekomen van de uitvoerbare bouwvergunning, op eenvoudig verzoek van de stad overnemen. De kostprijs voor deze overname van de grondaandelen wordt door Immogra vooraf vergoed als opstalvergoeding voor een bedrag van 500.000 euro. Het opstalrecht bevat dezelfde strenge voorwaarden of bijzondere lasten als de verkavelingsvergunning: wat betreft het opstalrecht op het binnenhof met daaronder de private parkings, wordt in de opstalakte (en in de verkavelingsvergunning en latere verkavelingsakte) een eeuwigdurende en kosteloze erfdienstbaarheid van publiek gebruik en overgang gevestigd ten voordele van het huidige openbaar domein (heersend erf) rond het projectgebied.   Er is gekozen voor een opstalrecht (in overeenstemming met het bestek) op het ganse projectgebied, gekoppeld aan een grondverkoop eveneens in het ganse projectgebied. Het is na intens overleg tussen de juristen van partijen en met respect voor de economische wetmatigheden die gepaard gaan met de ontwikkeling van het private project, dat is geopteerd voor deze rechtszekere oplossing (i.p.v. een horizontale eigendomssplitsing). De horizontale eigensomsplitsing werd ervaren als juridisch te onzeker.  Door te opteren voor ‘het recht van opstal’ wordt het automatisch ‘recht van natrekking’ uitgeschakeld aangezien dit laatste zou impliceren dat garages, appartementen, constructies … die gebouwd worden, automatisch toebehoren aan de eigenaar van de grond waarop deze worden opgericht. Concreet zou dit hier betekenen dat – mocht S&D zonder opstalrecht bouwen - alle constructies eigendom worden van de stad aangezien deze op stadsgrond staan. Bovendien kan er niet worden gekozen voor een horizontaal eigendomssplitsing tussen het openbaar domein van de stad en de ondergrondse parkings, gezien er dienaangaande rechtsonzekerheid is op basis van verschillende meningen in de doctrine en bij het notariaat. Het risico bestaat dat er immers toch een recht van natrekking zou spelen ten voordele van de stad, wat onder meer een negatieve impact heeft op de verkoopbaarheid van de private opstallen.  De vestiging van het opstalrecht is evenwel gekoppeld aan voorwaarden:   Voorafgaand én in functie van het te vestigen opstalrecht wordt aan de hand van huidige raadsbeslissing (zie artikel 1 van voorliggende  notule) het openbaar domein van de stad van deelgebied 1/2 en van deelgebied 5 (nrs. verwijzend naar het zoneringsplan uit het PPS-Bestek en uit de BAFO) naar het privaat domein van de stad gedesaffecteerd met het oog op de realisatie van het PPS – project Marktplein;   de private partner betaalt de stad, conform de BAFO, bij het vestigen van het opstalrecht én mits het bekomen van een definitieve, niet meer in beroep aanvechtbare,  stedenbouwkundige vergunning ter realisatie van haar PPS-project een “globale opstalvergoeding”, zijnde een soort grondwaarde, ten bedrage van de residuele grondwaarde van het projectgebied ten belope van 500.000,00 euro;  de private partner betaalt de stad, conform de BAFO, bij het vestigen van het opstalrecht én mits het bekomen van een definitieve, niet meer in beroep aanvechtbare,  stedenbouwkundige vergunning ter realisatie van haar PPS-project,  een geforfaitiseerde winstdeling ten belope van 45.296,12 euro.   De private partner staat verder in voor de aanleg van het binnenhof als openbaar én publiek toegankelijk plein;  Er wordt een eeuwigdurende erfdienstbaarheid inzake het publieke binnenhof gevestigd die het publiek en publiek toegankelijk karakter en gebruik garandeert op - op lot 7 ( d.i. de publieke binnenhof met aantakking op het bestaand en te behouden openbaar stadsdomein rond het nieuwe PPS-project) 



- op lot 8 (d.i. de publieke daksteeg tussen de achterzijde van de bestaande Mijn Huis-blok en de nieuwbouwstrook langs de Vrijdomkaai) - op de openbare doorgangen van de loten 1 & 2 (d.i. de voetgangersdoorsteken onder de bouwblok van Mijn Huis van/naar het binnenhof, respectievelijk de Vrijdomkaai/Leie.)  Het publiek recht van vrije doorgang is gekoppeld aan het statuut van openbare weg in de zin van reglementering op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare wet. Wat betreft dit publieke binnenhof zal de stad instaan voor het regelen van een veilig en vlot verkeer, de reiniging en opruiming van hindernissen die de publieke doorgang belemmeren of bemoeilijken, de werking en het onderhoud van de verlichting, het reinigen van de vuilnisbakken, het handhaven van de openbare orde in deze zone, voor het onderhoud, de schoonmaak en het reinigen van de zone overeenkomstig de wijze van onderhoud van het ganse stedelijk openbare wegennet. De stad is beheerder van die openbare weg. Het komt de gemeenteraad toe omtrent het realiseren van het vooromschreven opstalrecht, gekoppeld aan de desaffectatie en aan de ‘erfdienstbaarheid van publieke parking’ te beslissen.  Inzake de ontvangst die hieraan gekoppeld is, werd geen budget voorzien in de stedelijke meerjarenplanning. Aangezien er naar aanleiding van de onderhandelingen over de BAFO van Immogra er vooralsnog inkomsten voor de stad werden bekomen, zullen deze bij de eerstvolgende budgetwijziging worden ingeschreven onder AR261000/BI005010 – subproject PB 1.2.3c.”    3. Aktes vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang en pachtbeëindiging naar aanleiding van de wijziging aan de Doornhoutsevoetweg. Goedkeuren voorwaarden zoals bepaald in de ontwerpaktes voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties.  Tussenkomst van raadslid Stijn Soetaert: In de bespreking van het vorige punt heb ik constant gehoord dat we als oppositie moeten positief blijven en positief moeten communiceren naar de bevolking.  Ik stel voor dat de leden van de meerderheid facebook eens nalezen.  Blijkbaar is er toch wel een interne discussie die niet zo positief is.    Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: In verband met de voetweg: het is mij niet zo duidelijk hoe het met het gras zal zitten in de toekomst.   Wordt het gras nu ingezaaid of liggen er grasmatten zoals bij de opening vooraan aan de voetweg?  Antwoord van schepen Patrick Claerhout: In het bestek was voorzien om in te zaaien.  We zijn daarmee begonnen maar onze diensten hebben dit laten stilleggen omdat we vaststellen dat de grond verder zakte en dat we wellicht nog zouden moeten aanvullen waardoor de inspanningen om in te zaaien zouden teniet gaan.  Langs de andere kant, we hebben met boer Demarez de kweker van graszoden, afgesproken om met de opening bij wijze van voorbeeld een aantal matten te gaan leggen.  Ondertussen zijn we verder in de onderhandeling of is de aannemer verder in onderhandeling om eventueel definitief graszoden te leggen en een nieuwe ondergrond te voorzien.   Reactie van raadslid Hilde Debruyne: Dit is een goeie zaak.  Misschien kan de boer ter plekke, indien je dit mooi vraagt, nog de graszoden mee afrijden.   



6. Groot onderhoud wegen 2018: Herstel asfaltwegen.  Goedkeuren bestek, raming (164.351,40 euro excl. btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: Worden de greppels op het einde van de straat ter hoogte van de twee woonhuizen meegenomen?  Antwoord van Patrick Claerhout: Ja, dat is de bedoeling.  7. Aanstellen ontwerper buitenaanleg Eilandschool.  Goedkeuren bestek, raming (10.000 euro + 21 % btw.) en gunningswijze.  Tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh: Wat is de timing van het RUP Eiland?  Antwoord van raadslid David Vandekerckhove: We hebben de procedure net opgestart we komen binnenkort voor het eerst naar de gemeenteraad. Wanneer dit juist zal zijn kan ik u op vandaag niet zeggen.  Ik laat u het antwoord bezorgen.   8. Bouwen basisschool Harelbeke Zuid.  Goedkeuren bestek, raming (5.801.448,22 + 6 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Tijs Naert: Laat ons verder gaan met de goednieuwsshow in deze gemeenteraad.  We hebben goed nieuws over de nieuwe stadsschool in Stasegem.  Dit is positief. Ik ben heel trots dat we als stad een bijna neutraal school helpen financieren.  Raadslid Francis Pattyn: Ik ben heel blij met dit project.  Vanuit de oppositie hebben we dit steeds mee ondersteund.  We stonden ook mee aan de start van de aanvraag.  Ik heb wel één puntje van kritiek.  Ik zie in het dossier nergens de officiële brief met de toezegging van de subsidies.  Kan u mij die bezorgen?  Raadslid Kathleen Duchi: In de raadscommissie hebben we gehoord dat er 70 % gesubsidieerd werd en dat er ook 11 % extra subsidie werd aangevraagd.  Er is eigenlijk weinig ondersteuning van de Vlaamse overheid voor de duurzame maatregelen die we nemen.  Tussenkomst Patrick Claerhout op de vraag van Tijs Naert: Ik deel uw positieve mening. We hebben eigenlijk van bij de start het project met alle stakeholders goed aangepakt.  Er is een bevraging gebeurd gecoördineerd vanuit Grondgebiedszaken met directies, ouders, leerkrachten om tot een goede samenvatting van wensen en noden te komen en een goede basis te komen waarop de architecten hebben verder gewerkt.  Dit is bekrachtigd in een zeer mooi project en zeer mooie plannen.  Ook met de omgeving hebben we op voorhand contacten gelegd zodanig dat iedereen zich kon vinden in ons nieuw project.  Ik hoop in elk geval om snel een aannemer te kunnen aanduiden zodanig dat we een snelle start kunnen nemen met dit bouwproject. De verhuis van de school is voorzien vanaf de krokus.  Het volgende punt gaat over containerklassen die tijdelijk voorzien zijn voor de kleuters en zij zullen recht over het VTI geplaatst worden.  Wat betreft de subsidies: wij worden gesubsidieerd enkel op het aantal kinderen dat vorig jaar aanwezig waren op de school.  We hebben er een beetje bijgekregen bij grote uitzondering op basis van telling van dit jaar.   We hebben een uitbreiding van het dossier gevraagd voor 2020 omdat wij manifest een verdere stijging kunnen aantonen.  Of we die subsidies zullen binnenhalen, dit moeten we nog 



afwachten.  Jammer genoeg subsidieert Agion niet wat betrekking heeft tot de kost rond energie.  Eerst was het de bedoeling om een volledig passieve school te bouwen maar de architecten hebben ons overtuigd om te evolueren naar een bijna energie neutrale school.  Dit is beter op vlak van verluchting in een school.  Het pleit wel voor de stad Harelbeke dat wij de volledige meerkost voor het bouwen van een bijna neutrale school volledig voor ons nemen.  Reactie van raadslid Tijs Naert:  Het is inderdaad jammer dat de overheid niet tussenkomt in maatregelen die zo duurzaam zijn.  Dank u wel stad!  Ik roep alle mensen hier rond de tafel aanwezig die contacten hebben met regeringspartijen in de Vlaamse overheid op om dit toch even ter sprake te brengen.   11. Aankoop minibus 8+1 jeugddienst met CNG. Goedkeuren bestek, raming (20.661,16 euro + 21 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh: Een vraagje i.v.m. polyvalent gebruik. Meer en meer is er vraag naar vervoer voor senioren, meer en meer senioren verblijven thuis maar willen ook nog hun boodschappen kunnen doen, ondanks het feit dat ze mindermobiel zijn. Ze willen zelfstandig blijven en niet afhangen van hun kinderen. Daarom mijn vraag, in het kader van de integratie van het ocmw, zou het mogelijk zijn om dit busje polyvalent in te zetten in de mindermobiele centrale gedurende de uren dat dit niet gebruikt wordt. Ik veronderstel dat dit busje buiten de schoolvakanties toch niet iedere dag de baan opgaat. Mocht er ook een mogelijkheid zijn om een laadbrug voor rolwagens te laten monteren, dan zijn we er volledig door met onze mindermobiele centrale. Ik weet dat dit een extra kost met zich meebrengt, maar het zou toch ten goede komen van onze senioren. Graag overwegen vooraleer de procedure voor aankoop af te werken.  Reactie van Dominique Windels: Ik heb deze kwestie al een paar keer uitgelegd in deze gemeenteraad.  Ik zal het nog eens doen.  We mogen nog 4 bestelwagens kopen als we geen chauffeurs hebben om ermee te rijden dan zijn we daar niks mee.  Via Hise hebben we nu één iemand op onze loonlijst kunnen zetten die het vervoer regelt voor het dagverzorgingscentrum.  Het vinden van vrijwilligers is zeer moeilijk.  Is veel moeilijker dan het kopen van busjes.  Indien iemand zin heeft om met die busjes te rijden ontvang ik ze graag met open armen.  Reactie van Rosanne Mestdagh: Ik stel inderdaad vast dat de situatie al iets beter is dan vroeger.  Er zijn minder afzeggingen.  Reactie van schepen Michaël Vannieuwenhuyze:  Het is ook wel zo dat het busje voor de jeugddienst meer gebruikt wordt dan enkel tijdens de vakanties.  Het busje heeft ook een logistieke functie om materiaal van plaats X naar plaats Y te gaan brengen.  Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: Ik heb gekeken bij de lijst van leveranciers.  Als ik het goed heb wordt het een Iveco of een Fiat.  Ik merk dat er ook een garage bijgekomen is in Kortrijk.  Misschien moet ook daar prijs gevraagd worden.      



 12. Aankoop installaties, machines en uitrusting jeugd: speeltoestellen.  Goedkeuren bestek, raming (10.743,80 euro + 21 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: Ik heb geen problemen met het bestek maar ik wil toch ook de aandacht vestigen op de vraag dat speeltoestellen toegankelijk zijn voor kleuters.  Ik geef het voorbeeld van het stadspark. Daar is een vernieuwing gebeurd.  Je kan er met moeite op als jonge gebruiker.  Raadslid Stijn Soetaert: Ten eerste over welke toestellen gaat het? Ten tweede : werd dit wel besproken in de raad van bestuur voor stedelijke jeugdinfrastructuur?  In het verleden was het zo dat er elk jaar 10 000 euro voorzien werd voor nieuwe speelpleintjes voor renovatie van oude speelpleintjes.   Hoe zit dat nu? Welke ouderdom hebben de huidige speelpleintjes en hoe is de keuze op Hulste gevallen.  Reactie van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: Ik vind de opmerking rond de kleuters terecht.  Ik heb ondertussen zelf ervaren met een kleuter aan speelpleintjes en soms is dit wel wat moeilijk.  Voor 2017 staat er terug budget voorzien voor speelpleintjes Voor 2018 is het nog even afwachten.  We zijn een nieuwe inventaris opgestart om speelpleintjes aan te passen en nieuwe locaties te zoeken in functie van nieuwe wijken die erbij gekomen zijn in Harelbeke.  Ik moet wel zeggen dat de nieuwe speelpleintjes redelijk prijzig zijn.  Ik kan er geen 30 in één keer doen. Vandaar dat we prioriteiten moeten stellen.    Reactie van Stijn Soetaert: Dus er is ook budget voorzien voor 2018?  Antwoord van de schepen: De budgetbesprekingen zijn nog volop lopende.  Ik doe mijn best.   13. Aankoop software E-loket burger en welzijn.  Goedkeuren technische beschrijving, raming (14.876,03 excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: Ik vind dit voorstel een hele goeie zet.  Het is toch zo dat je zou kunnen formuleren online in te vullen en automatisch downloaden op basis van gegevens die ingevuld worden door het systeem.  Mijn vraag hierbij is : is de toegang tot de private gegevens van de burgers veilig?  Onlangs was er een onderzoek van de VRT redactie en daar kwam Harelbeke goed uit.  Reactie van burgemeester Alain Top In de meeste gevallen is er geen tussenkomst meer nodig van de loketmedewerkers van Burger en Welzijn.  Op vlak van evaluatie van de website hebben wij goed gescoord.  Als je naar onze website kijkt dan zal je snel zien staan dat het een https adres is.  Dat wil zeggen dat het ondersteund wordt door een ssl protocol.  Maw het draait vandaag op 1024 tekens en tot nu toe is dit nog nooit gekraakt.  Tussenkomst Kathleen Duchi: Gaat de stad in op de beveiligingsdienstverlening van Infrax?    



Reactie van burgemeester Alain Top: Nee, dat is niet nodig.  Wij doen dat zelf al.  14. Aankoop informaticamaterieel – Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) voor dienst facility.  Goedkeuren technische beschrijving, raming (14.049,59 euro + 21 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst Rik Pattyn: Ik begrijp dat dit vroeger in Acces werd bijgehouden.  Wat is daar de toekomst van? Ik verwijs naar de commentaar op het poetsgebeuren op de laatste raadscommissie Personeel.  Zal deze informatisering en digitalisering er niet toe leiden dat er meer op het bureau gewerkt wordt en minder coaching en ondersteuning zal gebeuren rond de poets?  Antwoord van David Vandekerckhove: Voor wat betreft Acces, dit was in het verleden geen zware investering die nu weggegooid wordt. Acces behoort tot het standaardpakket van Microsoft.  De gegevens die nu in Acces zitten zullen overgezet worden naar de nieuwe omgeving.  Dit zou eigenlijk tijd moeten uitsparen om gegevens bij te houden en te rapporteren Die tijd zullen we niet meer verspillen en extra kunnen inzetten op coaching.   15. Aankoop meubilair cultuur: Stoelen Torengalm Bavikhove. Goedkeuren bestek, raming (12.396,81 euro + 21 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert: Ik ben tevreden met het voorstel.  Mijn vraag is: waar gaan de oude stoelen naartoe?  Zouden die eventueel gerecupereerd kunnen worden door jeugdbewegingen?  Antwoord van Annick Vandebuerie: De oude stoelen worden gerecupereerd in het Spoor als reserve.   Raadslid Kathleen Duchi: Is dit een investering ‘op vraag van’ of is dit een deel van een roulement?  Antwoord van Annick Vandebuerie: Dit is een dossier ‘op vraag van’.   16. Aankoop meubilair AHA! 2017.  Goedkeuren bestek, raming (78.345 euro + 21 % btw) en gunningswijze.  Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: Ik wil erop wijzen dat dit een vernieuwbouwproject is en geen nieuwbouwproject.  Dit is toch iets anders.  Ik maak mij een beetje zorgen.  We zitten ondertussen aan de 13de verrekening.  Dit wijst erop vragen naar voorbereiding in dit project.  We zitten nu al 114 000 euro boven de voorziene prijs en dat is 9.93 % van het budget.  Straks moeten jullie naar de gemeenteraad komen.  Ik heb ook vragen bij dit dossier rond meubilair.  Ten eerste : het bestaand meubilair zal dit verder gebruikt worden? Ten tweede: ik mis hier toch een stuk creativiteit van het SABV.  Ik verwijs bv naar het dossier rond de buitenaanleg van de speelplaats.  Het kon toch op een creatievere manier via de school aangepakt worden.  Reactie van schepen Patrick Claerhout: Ik denk dat de directeur zeer ontgoocheld zou zijn mocht ze uw woorden horen.  Zij heeft veel werk in dit dossier gestoken en er is ook een heel grote creatieve insteek.  Ze is bv bezig met een luster voor in de hoofdruimte die op een nieuwe creatieve manier zal ingevuld worden in de school.  Het is zo dat de huidige schoolomgeving veel groter is dan 



de vernieuwbouw waarover we huidig spreken en elders blijft het oude meubilair er uiteraard van kracht.  Het nieuwe meubilair is enkel voor de nieuwe ruimtes. Voor wat betreft de verrekeningen: de volgende keer zullen we inderdaad naar de gemeenteraad komen.  In de loop van het proces zijn er een aantal bijkomende keuzes gemaakt die voor een stuk de hoge verrekeningen verklaren. Bv we hebben er voor geopteerd om de zolderverdieping boven de conciërgewoning alsnog in te nemen als schoolruimte en dat was niet voorzien in het budget.  Van bij de start hebben we ook de keuze gemaakt om de ruimte aan de ingang langs de rechterkant mee te nemen.  Dat is een ruimte van 6 op 9 meter en bv alle raamwerken te gaan herzien wat ook tot een fikse meerkost leidt.  Ik zal dit dossier in de toekomst op de gemeenteraad blijven verdedigen.  Reactie van raadslid Rik Pattyn: Er bleek niet uit dit dossier waar ik de creativiteit kon afleiden.  Ik ben blij dat er een huiscultuur is waar je effectief letterlijk een AHA erlebnis kan beleven.  Raadslid Rita Beyaert: Over AHA gesproken: bij mijn weten bestaat AHA nog steeds niet maar moeten we spreken over het SABV.   17. Participatie aan de organisatie van wijk-werken in de regio Zuid-West-Vlaanderen.  Raadslid Lynn Callewaert: Ik ben blij met de keuze van het stadsbestuur voor regionale samenwerking.  Ik ben ook zeer blij met de snelle keuze van de stad.  Er zitten toch een aantal voordelen aan dit geheel.  Het aantal VT stijgt van 0.2 naar 0.7.  Het is ook goed voor de wijkwerkers die op weg zijn naar vaste tewerkstelling.  In het kader van die toekomstige tewerkstelling is het voor die wijkwerkers belangrijk dat er een goed begeleiding is en dat er regionaal een grotere kans bestaat op een match tussen hun competenties en hun job.  Ik wil het college van burgemeester en schepenen oproepen om mee te stappen in dit wijkwerk verhaal.  Straks komt er oproep vanuit de VDAB en als de stad daar jobs wil aan toevoegen dan denk ik dat het vooral belangrijk is om te redeneren vanuit de potentiële toekomstige competenties van die wijkwerkers in functie van nieuwe tewerkstelling. De verleiding zal groot zijn om de jobs aan te bieden van die die nu al in het PWA circuit zitten maar ik denk dat we daar toch een bredere kijk moeten op hebben. Bijkomende vraag is de brief van het cabinet al toegekomen waarin gevraagd wordt naar de overschotten van de huidige PWA werking.  Ik ben blij met de volwassen discussie op de laatste raadscommissie Werken Ondernemen en Leren.  Ik denk dat we een goed overzicht gekregen hebben van waar het sociaal economische in Harelbeke naartoe gaat. Echter ik heb ook het gevoel gehad dat we toch wel een personeelsprobleem hebben.  Er komt heel veel op ons af.  Nu moet één persoon dit alles rond krijgen en ik denk dat dit te weinig is.  Vandaar een oproep voor extra personeelsondersteuning.  Via Hise waren we voortrekker op sociale economie in de streek.  Ondertussen zijn we een andere weg ingeslagen maar dat wil niet zeggen dat er geen versterking in de toekomst noodzakelijk zal zijn.  Is daar wel personeel genoeg voor voorzien.   Reactie van Dominique Windels Bedankt voor de pluim. De takenlijst wordt nu door de VDAB opgemaakt.   W13 zal daar zeker zijn regionale rol spelen als overkoepelend orgaan van dit geheel, waarmee we ook van andere steden en gemeenten hun keuzes zien en eventueel implementeren in onze eigen mogelijk takenpakket. Ik denk dat het ook van belang zou zijn dat wij zullen leren van elkaar wat betreft de brief rond PWA reserves. Die heb ik nog niet gezien.  Misschien moet jij er nog de postzegel op kleven. Wat uw vraag betreft rond extra personeel: in het OCMW zijn er drie personen aanwezig die elk halftijds ingezet worden op trajectbegeleiding. Voor wat het stadsdeel betreft geef ik graag het woord aan bevoegde schepen sociale economie 



Patrick Claerhout.  Wat de restmiddelen van PWA betreft is het duidelijk dat die zullen moeten aangewend worden voor het wijkwerken.  Er is inderdaad enorm veel op ons afgekomen. Dit creëert vragen van iedereen en we proberen problemen zo goed mogelijk op te lossen en duidelijkheid te scheppen waar er duidelijkheid kan geschapen worden. Op vandaag is die duidelijkheid gedeeltelijk aanwezig, gedeeltelijk nog niet omdat we in volle overname zitten en dat we onze positie toch moeten beveiligen en waar mogelijk versterken. Mijn grootste bekommernis is de tewerkstelling van onze doelgroep in Harelbeke te houden.  Om het even wie de overname eventueel voor zijn rekening neemt.   Reactie van raadslid Lynn Callewaert: U heeft blijkbaar mijn vraag niet goed begrepen.  Het gaat niet over de lijst aanvullen met jobs het gaat ook over het nadenken van taken en competenties van personeel.  En voor wat betreft de eventuele overname van Hise.  Ik begrijp de terughoudendheid maar ik sta toch nog altijd een personeelstekort vast.  Je hebt mensen nodig ook in de toekomst die sociale economie zullen opvolgen.   Reactie van raadslid Tijs Naert: Wat is de stand van zaken van de overname? Wat zijn de verschillende pisten?  Ik denk dat het van belang is dat er een maximale betrokkenheid is van de stad en van het OCMW op vlak van arbeidszorg binnen de stad Harelbeke.  Ik denk dat dat prioriteit is.  Wat betreft de stijging van 0.2 naar 0.7 VT zal dit genoeg zijn om die taken te gaan bolwerken?  Reactie van Dominique Windels: Het OCMW zet net mensen in om mensen in arbeidszorg te begeleiden en niet alleen mensen in arbeidszorg maar ook de bijna ex artikel 60’ers, straks TWE’s. Wat de stijging van 0,2 naar 0,7 betreft is dit specifiek voor het wijkwerken.  OPENBARE STEMMINGEN  De besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van de aanwezige leden.   VERSLAG  Er worden verder geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 11.09.2017 dat als goedgekeurd mag worden beschouwd.   
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