DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

1

Motie strekkende tot het vragen aan de Belgische regering om het
verbodsverdrag op kernwapens te steunen. Goedkeuren.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Motie
strekkende tot het vragen aan de Belgische regering om het verbodsverdrag op
kernwapens te steunen. Goedkeuren. “op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad
van 20 november 2017.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

2

Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van
het stadsbudget op zicht van de begroting 2018 van de politiezone.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van het stadsbudget
op zicht van het budget 2018 van de politiezone.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van november 2017.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

3

Hervaststelling van de dagorde van de gemeenteraad 20.11.2017.

Het college,
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de dagorde van de
gemeenteraad van 20 november 2017 her vast te stellen als volgt:
Openbare zitting
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
1

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Moleneiland' . Goedkeuren
bijkomende prestaties (2.302,07 euro waarop geen btw verschuldigd).

2

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Dorpskom Hulste'. Voorlopige
vaststelling ontwerp.

3

Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en
gebouwen. Vaststelling.

4

Nieuw gebied 'Doe het nu duurzaam!'-premie. Edities ‘Zandberg’ en ‘Invalswegen
centrum Harelbeke’. Goedkeuring.

5

Samenwerkingsovereenkomst met Effect vzw voor het plaatsen van rookmelders bij
het uitvoeren van een energiescan. Goedkeuring.

6

Gedeeltelijke wijziging van voetweg 30 te Bavikhove (tussen de Eerste Aardstraat
en de gemeentegrens Wielsbeke). Definitieve vaststelling van het ontwerp van
rooilijnplan ter verlegging van een deel van de voetweg.

7

Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum. Goedkeuren akte Mijn Huis –
Carlton - S.D.G.B. Gewijzigd ontwerp. Goedkeuring.

DEPARTEMENT FACILITY
8

Aankoop Instrumenten Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW).
Goedkeuren bestek, raming (15.073,55 euro + 21 % btw.) en gunningswijze.

9

Aankoop Installaties, machines en uitrusting Stedelijke Academie voor Beeldende
Vorming. SABV – aankoop Oven. Goedkeuren bestek, raming (10.743,80 euro +
21 % btw.) en gunningswijze.

10

Leveren en plaatsen van een brand- en evacuatiealarm in de Eilandschool.
Goedkeuren bestek, raming (13.930 euro + 6 % btw (835,80 euro Btw
medecontractant)) en gunningswijze.

11

Renovatie toiletten jeugdcentrum. Goedkeuren bestek, raming (65.179,08 euro +
21 % btw (13.687,61 euro Btw medecontractant)) en gunningswijze.

12

Leveren en plaatsen zoutsilo. Goedkeuren bestek, raming ( 26.859,50 euro + 21
% btw.) en gunningswijze.

13

Raamovereenkomst toegangscontrole data-on-card. Goedkeuren bestek, raming
(70.018,50 euro+ 21 % btw.) en gunningswijze.

14

Aanleg sportveldje en paden stedelijke basisschool Noord. Goedkeuren bestek,
raming (18.709 euro + 6 % btw) en gunningswijze.

DEPARTEMENT FINANCIËN
15

Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2021.

16

Audio. Goedkeuren budget 2018.

17

Hulpverleningszone Fluvia. Dotatie 2018.

18

Kerkfabriek St-Jozef. Goedkeuren 1ste wijziging MJP 2014-2019.

19

Kerkfabriek St-Salvator. Goedkeuren 3e wijziging MJP 2014-2019.

20

Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren 4e wijziging MJP 2014-2019.

21

Kerkfabrieken. Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Salvator, kerkfabriek SintRita en kerkfabriek Sint-Jozef. Aktename.

22

Kerkfabriek Sint-Amand. Aktename budgetwijziging 2017.

23

Kerkfabrieken. Aktename budget 2018.

24

Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van het
stadsbudget op zicht van de begroting 2018 van de politiezone.

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
25

Aanschafprijs van een wijk-werkcheque in Harelbeke. Goedkeuring.

26

Deeltijds kunstonderwijs. Aanwenden lestijdenpakket Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord (SAMW).

27

Deeltijds kunstonderwijs. Aanwenden lestijdenpakket Stedelijke Academie
Beeldende Vorming (SABV - AHA!).

28

Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
29

Lokaal arbeidsreglement. Hervaststelling.

30

Rechtspositieregeling in het kader van het aanwezigheidsbeleid. Hervaststelling.

31

Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling.

32

Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen, kamers en
gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand. Hervaststelling.

33

Gemeentelijke belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen in het
gemeentelijk leegstandsregister. Aanslagjaren 2018 en 2019. Vaststelling.

34

Motie strekkende tot het vragen aan de Belgische regering om het verbodsverdrag
op kernwapens te steunen. Goedkeuren.

35

Infrax. Buitengewone algemene vergadering van 04.12.2017. Goedkeuren agenda
en bepalen mandaat.

36

Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 12.12.2017.
statutenwijziging, goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

37

Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-WestVlaanderen). Goedkeuren agenda en bepalen mandaat van de vertegenwoordiger in
de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2017.

38

Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen). Goedkeuren agenda en bepalen mandaat van de vertegenwoordiger in
de buitengewone algemene vergadering van 12.12.2017.

39

WIV (West-Vlaamse Intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem). Goedkeuren
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de buitengewone algemene
vergadering van 20.12.2017.

40

TMVW (Farys). Buitengewone algemene vergadering van 22.12.2017. Goedkeuring
agenda met inbegrip van een statutenwijziging. Bepalen mandaat en voordracht lid
regionaal adviescomité voor domeindiensten van TMVW.

41

Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform art.
27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Goedkeuring.

42

Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden van
sluikstorten. Advies gemeenteraad, bepalen locaties en goedkeuren overeenkomst.

43

Uniforme algemene politieverordening. Achtste wijziging.

44.

Vragenkwartiertje.

Goedkeuren

Besloten zitting
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
45.

Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden van
sluikstorten. Aanwijzing vaststellers en opsomming van de artikelen waarop deze
inbreuken kunnen vaststellen.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

4

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een zwembad, Stasegemsesteenweg 76.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Stasegemsesteenweg 76 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 442L
4 strekkende tot het bouwen van een zwembad.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de bouwaanvragen, gewijzigd bij later koninklijk besluit en
besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
5

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. (geschrapt): het bouwen van
een zwembad, Stasegemsesteenweg 76.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/235
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 22/08/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
28/09/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Stasegemsesteenweg 76 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2
AFD/HARELBEKE, sectie B, nr(s) 0442L 4.
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een zwembad.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Gelet op het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaars, Stasegemsesteenweg 74.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het RUP “Arendswijk”, vastgesteld door de Gemeenteraad
d.d. 14.09.2015 is een zone voor alleenstaande en halfopen bebouwing.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP.
Het RUP laat in de tuin een zwembad en/of siervijver toe. De maximale oppervlakte van
het zwembad bedraagt 90 m². De inplanting moet geschieden op minstens 3 m van de
zij- en achterkavelgrenzen.
Het RUP laat max. 60 m² aan bijgebouwen toe. De maximale kroonlijsthoogte werd
vastgelegd op 3 m.
Tevens legt het RUP vast dat in de zone voor alleenstaande en halfopen bebouwing een
terreinbezetting van 300 m² en 45% toe. Het perceel heeft een oppervlakte van 879 m².
45% betekent 395,55 m².

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het RUP inzake de afstand van het
zwembad tot de zijkavelgrens en inzake de oppervlakte aan bijgebouwen. De aanvraag
wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het aanleggen van een zwembad.
Het betreft een halfopen woning, gelegen op de hoek van de Stasegemsesteenweg en de
Kollegelaan. De woning bestaat uit één bouwlaag met kamers onder het dak.
Op het einde van het perceel (kant Kollegelaan) werd een dubbele garage gebouwd. De
dubbele garage heeft een oppervlakte van 58,99 m². Tegen de achterzijde van de garage
werd een afdak geplaatst met een oppervlakte van 29,33 m². Het afdak werd geplaatst
zonder stedenbouwkundige vergunning. Het afdak wordt in deze aanvraag meegenomen
om te regulariseren. Het afdak heeft een maximale hoogte van 3m.
De oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt dus 88,32 m².
De bouwheer wenst een openluchtzwembad met een oppervlakte van 24,5m² aan te
leggen. Het zwembad wordt voorzien in de tuin tussen de achtergevel van de woning en
de garage. De afstand tot de rechterkavelgrens bedraagt 2 m. De afstand tot de woning
6,45 m en tot de garage 3,5 m. De afstand tot de rooilijn in de Kollegelaan bedraagt
14,50 m.
Het zwembad heeft een diepte van 1,50 m.
De technische installatie van het zwembad wordt in de garage geplaatst.
De totale terreinbezetting zal 238,56 m² bedragen.
De bouwplaats is gelegen volgens het RUP in een zone voor alleenstaande en halfopen
bebouwing.
Het RUP laat in de tuin een zwembad en/of siervijver toe. De maximale oppervlakte van
het zwembad bedraagt 90 m². De inplanting moet geschieden op minstens 3 m van de
zij- en achterkavelgrenzen.
Het RUP laat max. 60 m² aan bijgebouwen toe. De maximale kroonlijsthoogte werd
vastgelegd op 3 m.
Tevens legt het RUP vast dat in de zone voor alleenstaande en halfopen bebouwing een
terreinbezetting van 300 m² en 45% toe. Het perceel heeft een oppervlakte van 879 m².
45% betekent 395,55 m².
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het RUP inzake de afstand van het
zwembad tot de zijkavelgrens en inzake de oppervlakte aan bijgebouwen. De aanvraag
wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Al de aanpalers werden door de Stad in kennis gesteld via een aangetekend
schrijven ‘Bericht aan eigenaars’. Gedurende het openbaar onderzoek werden geen
bezwaren ingediend.
In toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan ten
opzichte van het ontwerp duidelijk gesteld worden dat de afwijking geen aanleiding
geeft tot een oneigenlijke wijziging van de VK en dat anderzijds de algemene
strekking van het plan gerespecteerd blijft.

De afwijking op de oppervlakte van de bijgebouwen kan worden toegestaan. De
maximaal voorziene terreinbezetting wordt niet overschreden, noch in vierkante meters
nog in percentage.
Ook de afwijking op de afstand van het zwembad tot de perceelsgrens kan worden
toegestaan. De afwijking is niet groot, namelijk 2m ipv 3m en in het vrijstellingsbesluit
wordt er zelfs maar 1m opgelegd.
De aanvraag doet gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving geen
afbreuk aan de omgeving. De afstand van het zwembad tot de perceelsgrenzen is
voldoende groot en de maximale terreinbezetting wordt niet overschreden. Er zou dus
geen verzwarende impact op de aanpalende panden en bij uitbreiding op de omgeving
mogen zijn. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 07/11/2017 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.

Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden

Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Intrekken vergunningsaanvraag revitalisering Harelbeke-Zuid.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door STADSBESTUUR HARELBEKE, Marktstraat 29 – 8530
HARELBEKE met betrekking tot percelen gelegen te HARELBEKE, Boerderijstraat z/n –
Generaal Deprezstraat z/n – Politieke Gevangenenstraat z/n – Spinnerijstraat z/n –
Spoorwegstraat z/n – Venetiëlaan z/n kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 489C &
663T strekkende tot infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Harelbeke - Zuid;

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en vier
schriftelijke bezwaren ingediend (geschrapt)
Deze bezwaarschriften werden ontvankelijk en deels gegrond – deels ongegrond verklaard.
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
Door het ontwerpbureau werd ondertussen een aanpassing uitgewerkt en voorgelegd aan
het college die tegemoet kwam aan de gemaakte gegrond verklaarde bezwaren. Deze
Aanpassingen werden met de bedrijven die een bezwaar hadden ingediend besproken.
De aanpassingen werden gunstig onthaald door de bedrijven. Idem voor de bedrijven die
zich lieten vertegenwoordigen door een advocatenbureau. Het advocatenbureau stelde
voor om schriftelijk te bevestigen dat ,indien de plannen op deze wijze werden
aangepast, de door hun vertegenwoordigde bedrijven geen bezwaar meer zouden
indienen.
Op datum van 6 november 2017 gaf ruimte Vlaanderen te kennen dat bij het behandelen
van dit dossier er geen vergunning kan afgeleverd worden die rekening houdt met de
aanpassingen die tegemoet kwamen aan de eisen van de bezwaarindieners. Het is dan
ook aangewezen om met de aangepaste plannen een nieuwe bouwvergunning in te
dienen en de huidige stedenbouwkundige vergunning in te trekken.
Deze nieuwe bouwvergunning dient conform de nieuwe regelgeving opgemaakt en terug
in openbaar onderzoek gesteld.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord om de huidige stedenbouwkundige vergunning in te trekken en
het studiebureau de opdracht te geven om de nieuwe stedenbouwkundiige vergunning in
te dienen met de plannen aangepast aan de gegronde bezwaren van het eerste openbare
onderzoek.

Patrimonium
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Eventuele aankoop grond uit de pastorietuin in de Bruyelstraat. Bestelling
opmetingsplan.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Inzake het aankoopdossier voor Kerkfabriek-grond uit de pastorietuin, Bruyelstraat 6 te
Bavikhove, besliste het schepencollege op 17.10.2017 het volgende:

Het college neemt kennis van het schattingscijfer van de Vlaamse Dienst
Vastgoedtransacties. Aan VGT wordt de opdracht gegeven de onderhandelingen met de
verkoper, zijnde de Kerkfabriek St.Amandus op te starten.
Afhankelijk van het behaalde resultaat van dit overleg kan het verkoopdossier afgewerkt
worden door in eerste instantie een opmetingsplan te bestellen.
Het college zal de nodige middelen voor de aankoop voorzien in het huidige
meerjarenplan.
Ter samenstelling van dit dossier vroeg de stadsadministratie aan 3 landmeters om een
offerte voor te leggen voor de desbetreffende meetopdracht. De ontvangen offertes zijn
aldus:(geschrapt)
Aangezien landmeter Verbeure de beste prijs voorstelt en bovendien vertrouwd is met de
wijze waarop patrimoniumdossiers in Harelbeke worden gevoerd (cfr. eerdere,
soortgelijke opdrachten voor de stad), wordt aan het college voorgesteld de opdracht aan
landmeter Verbeure, Dokter Peelstraat 11/11 te 8500 Kortrijk (533.363.804) toe te
vertrouwen.
Het budget voor die opdracht is voorzien in het exploitatiebudget-2017: BI 061000 AR
616200.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college bestelt bij landmeter Verbeure, Dokter Peelstraat 11/11 te 8500 Kortrijk –
conform diens offerte bij mail van 26.10.2017 ten bedrage van (geschrapt)een
opmetingsplan (BI 061000- AR 616200) in functie van de opstart van het
verwervingsdossier nabij Ter Kerke.
Milieu
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Chiro Bavikhove - fuif
Asparmy.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 27.10.2017 diende Chiro Bavikhove een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de fuif Asparmy en
vindt plaats aan de Chiro Bavikhove, Vlietestraat 26 te 8531 Harelbeke-Bavikhove in tent
en lokaal.
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.

De muziekactiviteit is op vrijdag 10 november 2017.
De milieudienst stelt voor om aan Chiro Bavikhove toelating te verlenen voor het
afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de fuif Asparmy, de bepalingen van
art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene
Politieverordening zijn van toepassing.

De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:











Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt,
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

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

Artikel 1:
Aan Chiro Bavikhove wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch
versterkte muziek tijdens de fuif Asparmy op vrijdag 10 november 2017, de activiteit
vindt plaats aan de Chiro Bavikhove, Vlietestraat 26 te 8531 Harelbeke-Bavikhove in tent
en lokaal en het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt,
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

•

Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;

•

Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.

•

De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

•

De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.

•

De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

•

De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.

Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
9

Omgevingsvergunningsaanvraag klasse 1 van N.V. ALLBOX/B.V.B.A. POLY
PACKAGING SOLUTIONS, Venetiëlaan 28 8530 Harelbeke voor het
bijstellen van de vergunningsvoorwaarden, gelegen Venetiëlaan 26-28-3032 8530 Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd op 17.10.2017 een verzoek ingediend van N.V./B.V.B.A. ALLBOX/POLY
PACKAGING SOLUTIONS, Venetiëlaan 28 8530 HARELBEKE voor het bijstellen van de
vergunningsvoorwaarden.
Referentie omgevingsloket: project 2017007872
Periode openbaar onderzoek: 02 november 2017 tot en met 02 december 2017.
Het verzoek betreft:
Er wordt een afwijking gevraagd op artikel 5.33.0.4 van Vlarem II. waarin gesteld wordt
dat tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of activiteit en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5,
rustverstorende werkzaamheden inherent aan de exploitatie van de inrichting verboden
zijn op de werkdagen van 19 uur tot 7 uur alsmede op zon- en feestdagen.
Er wordt een afwijking gevraagd van de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2.16°b.
De evaluatie van de huidige lozingsnormen toont aan dat voor enkele parameters
(chloriden, cyanide en koper) de opgelegde voorwaarden niet altijd worden gehaald. Een
voorstel voor de nieuwe normen met argumentatie wordt beschreven in de aanvraag.

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Venetiëlaan 26-28-30-32 8530
Harelbeke (kadastrale gegevens: HARELBEKE 2de AFD, Sectie B, nrs 675S-675T-677K680R-680V)
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek is de deputatie.
Het verzoek ligt ter inzage van 02.11.2017 tem 02.12.2017 bij de milieudienst, op
volgend adres: Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het
verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, (brief)
Marktstraat 29 8530 Harelbeke of (digitaal) via het omgevingsloket
(www.omgevingsloket.be).
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek.
Patrimonium

10

Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Machtiging.

(geschrapt).
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

11

Investeringstoelage Brandweerzone. Tweede schijf 2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Heden wordt voorgesteld om een 2de schijf van de investeringstoelage te storten, zijnde
het bedrag van 58.644,50 euro, aan de hulpverleningszone Fluvia volgens de eerdere
afspraken tussen burgemeester Alain Top en de hulpverleningszone Fluvia.
De Stad Harelbeke zal gebruik maken van het budget 2017 ten bedrage van 117.288,50
euro op rekening 664404 (Toegestane investeringssubsidies aan andere
overheidsinstellingen) beleidsitem 041000 (Brandweerzone) om de facturen voor de
investeringsgebonden aankopen te betalen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Verleent gunstig advies aan de opvraging door de hulpverleningszone Fluvia van
58.644,50 euro, zijnde een 2de schijf van de investeringstoelage 2017, voor de
aankopen 2017.
Artikel 2:
Geeft opdracht aan de financieel beheerder om over te gaan tot uitbetaling van het
voormelde bedrag op rekening van de hulpverleningszone Fluvia.
Artikel 3:
Onderhavig besluit zal ter kennisgeving aan de hulpverleningszone Fluvia worden
overgemaakt.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie

12

Aanvraag tot gebruik logo Stad Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De heer Gino Pieters start volgend jaar met een wielerteam. Het Wielerteam zal CT
Harelbeke noemen. De heer Pieters vraagt of hij het logo mag gebruiken om op de
uitrustingen te plaatsen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord op voorwaarde dat de huisstijl nageleefd wordt en de proporties
van het logo gerespecteerd blijven.
13

Doortocht. 22e MB tocht Meubelen Gaverzicht-Glascentra CT.

Het college,
Meubelen Gaverzicht/Glascentra CT, (geschrapt) organiseert op 2 december de volgende
activiteit: 22e MB tocht.
De toelating wordt gevraagd voor de doortocht door de stad Harelbeke. PZ Gavers
verleent positief advies.
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Het college verleent toelating aan Meubelen Gaverzicht/Glascentra CT, (geschrapt) voor
de doortocht van de 22e MB tocht op zaterdag 2 december 2017 door Harelbeke.
De deelnemers dienen de wegcode te volgen en te respecteren. De folder “Veilig op Stap”
wordt bezorgd met de toelating.
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen

14

Taxivergunning (geschrapt). Stopzetten van 1 voertuig.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) heeft een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst met 3
voertuigen.
Hij vraagt de stopzetting aan van de vergunning voor 1 voertuig: (geschrapt)
Na goedkeuring van het college wordt de aanpassing ingediend in centaurus databank.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg.
-Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van VVB laatst gewijzigd op 18 juni 2010.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college keurt de aanvraag tot stopzetting van de taxivergunning afgeleverd aan
(geschrapt) voor het vergunde voertuig (geschrapt) goed.
De aanpassing wordt ingevoerd in de centaurus databank.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

15

Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen
bedragen goed.
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC).
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere
betalingsbevel.
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring
voorgelegd.
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op
de voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het
budgethouderschap van het college.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
16

Goedkeuring bestelbons.

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

BESLUIT :
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 6 november 2017 digitaal
werd overgemaakt, goed.

De zitting eindigt om 17.20 uur.

De Secretaris
Carlo Daelman

De Burgemeester
Alain Top

