
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

1 Verslag raad van bestuur Infrax-West dd. 27.11.2017. 
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In de raad van bestuur van Infrax West van 25.09 en 27.11.2017 werden volgende 
punten besproken die betrekking hebben op Harelbeke: 
 
Verslag raad van bestuur Infrax West 25.09.2017: 
 
3.2 Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 4 december 2017  

(UC 18/09/2017) 
3.4 Begroting 2018 en voorlopige resultaten 2017 (UC 18/09/2017) 
3.5 Beheersoverdracht warmte (UC 18/09/2017) 
3.6 VREG-rapport inzake kwaliteit van de dienstverlening (UC 18/09/2017) 
3.8 Vervangen elektriciteits-/gascabine op vraag van gemeente (UC 18/09/2017) 
 
Verslag raad van bestuur Infrax West 27.11.2017: 
 
3.2 Distributienettarieven 2018 (UC 06.11.2017)  

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait a.d.h.v. een presentatie. 
3.4 Uitstel Algemene Vergadering juni 2018 (UC 20.11.2017) 
3.5 Dataretentiewet (UC 20.11.2017)  

Toelichting door mevrouw Ilse Malfait a.d.h.v. een presentatie. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Infrax 25.09 en 
van 27.11.2017. In het bijzonder van de agendapunten die betrekking hebben op 
Harelbeke. 

2 Verslag raad van bestuur Leiedal dd. 10.11.2017. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op de raad van bestuur van Leiedal van 10.11.2017 en de agenda van 24.11.2017 
werden volgende punten met betrekking tot Harelbeke besproken en geagendeerd.  

 



1. Verslag dd. 10.11.2017 
 

A.3  Behoeftenberekening bedrijventerreinen -provincie West-Vlaanderen 
A.6  Oprichting Zelfstandige groepering Leiedal 
C.4  E-Government  
D.3.  Studiereis raad van bestuur mei 2018 
 

2. Agenda dd. 24.11.2017 
 

B.2.2   Woonzones : stand van zaken en verkoopprijzen 2018  
(nota bij punt 2.2)  

B.2.4.2 Harelbeke Bavikhove Vierschaar: verkoop van vruchtgebruik door 
dhr[n] Benny en Franky Berton, van een aan hen toebehorend 
onroerend goed aan en in het voordeel van nv Jari Systems, 
verbonden onderneming en aldaar reeds gevestigd (nota bij punt 
2.4.2) 

B.3  Samen Slimmer Naar Het Werk: uitbreiding Geoloket – Opstarten 
aanbestedingsprocedure (nota bij punt 3.2) 

C.1  Smart Cities – Smart Urban Solutions: toelichting conferentie Berlijn 
(mondelinge toelichting) 

  
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur van Leiedal van dd. 
10.11.2017 en de agenda van dd. 24.11.2017 en in het bijzonder van de agendapunten 
die betrekking hebben op Harelbeke. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Personeel 

3 Kennisname resultaten selectieprocedure ploegverantwoordelijke groen. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
In zitting van de gemeenteraad van 08.03.2010 werd het besluit genomen met 
betrekking tot : 
 

1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam 
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de 
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie; 

2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel; 

 



In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24.10.2017 werd het 
besluit genomen met betrekking tot de selectieprocedure voor ploegverantwoordelijke 
groen, binnen het departement facility. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens op 24.10.2017 beslist om 
deze functie in te vullen bij wijze van een bevorderingsprocedure. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 05.12.2017 kennis 
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Uit het verslag van de selectiecommissie van 22.12.2017 blijkt dat volgende kandidaten 
geslaagd zijn in de selectie: (in volgorde) 
 
(geschrapt) 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

 het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°; 
 de lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Titel II, 

hoofdstuk III  de selectieprocedure, afdeling I algemene regels voor de selectie en 
afdeling  II het verloop van de selectie en hoofdstuk XII de bevordering. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 :  
 
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 22.12.2017 en stelt vast dat 
volgende kandidaten geslaagd zijn in de selectieprocedure van ploegverantwoordelijke 
groen, binnen het departement facility (in volgorde) : 
 
(geschrapt)

4 Tijdelijke aanstelling onderhoudsmedewerker poets. 

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

1. Schoonmaak CC ’t Spoor 
 

Tijdens het college van 17.01.2017 werd een toegekende uitbreiding in de 
schoonmaakopdracht binnen CC ’t Spoor ingevuld door (geschrapt).  Beide dames staan 
op de werfreserve ‘onderhoudsmedewerker poets’. 
 
Zij werden hier tijdelijk in aangesteld – zodat de uitbreiding kon geëvalueerd worden. 
(geschrapt) geven aan dat ze niet langer geïnteresseerd zijn om deze opdracht in die zin 
op te nemen.  
 
Deze 19 u. kunnen bijgevolg terug vacant verklaard worden. 
  

2. Schoonmaak ter vervanging van (geschrapt) 



 
(geschrapt) – voltijds contractueel onderhoudsmedewerker poets – is sinds 2014 afwezig 
wegens ziekte. Zij werd vervangen door (geschrapt).  
 
(geschrapt) kreeg toestemming om het werk deeltijds te hervatten tot en met 
07.01.2018. (geschrapt) werd aangesteld in de resterende 19u en dit voor de duur van 
de progressieve hervatting. 
 
Op het verslag van de arbeidsgeneesheer van 21.12.2017 staat vermeld dat de 
progressieve hervatting van (geschrapt) mag verlengd worden mits aanpassing van de 
werkplek.  
 
Frederique Christiaens – departementshoofd Facility – geeft aan dat het niet mogelijk is 
om 19/38e aangepast schoonmaakwerk te voorzien. Dit zou negatieve impact hebben op 
de taakbelasting van de andere schoonmaaksters.  
(geschrapt) zou wel kunnen worden ingezet als onderhoudsmedewerker in de voor -en 
naschoolse kinderopvang – waar per 01.01.2018 in school Zuid een nieuwe invulling 
gevraagd wordt.  (geschrapt) is bereid om deze opdracht op te nemen en op die manier 
het werk na langdurige afwezigheid te hervatten. Er wordt voorgesteld om haar 
herplaatsing na 3 maanden te evalueren.  
 
Door deze beweging komen bijkomend 19/38e als schoonmaakster vrij. 
 
Deze uren kunnen afhankelijk van het evaluatieresultaat van (geschrapt) definitief vacant 
verklaard worden. 
 
Bovenstaande schoonmaakopdrachten worden best met enige spoed ingevuld. Het zijn 
mogelijk opdrachten die voor langere duur moeten worden ingevuld.  
Om de organisatie de tijd te geven deze uren op kwalitatieve en duurzame wijze in te 
vullen vanuit de lopende werfreserve, maar geen achterstand in het werk op te bouwen, 
wordt voorgesteld om deze 2 deeltijdse opdrachten tijdelijk in te vullen. 
 
(geschrapt) werkt momenteel in een tijdelijk opdracht tot en met 31.12.2017 en heeft 
een vervangingsovereenkomst van 8/38e voor de duur van de ziekte van (geschrapt).  
(geschrapt) bewees zich de voorbije maanden als een flexibele en kwalitatieve 
schoonmaakster en is bereid om deze tijdelijke opdracht op te nemen.  
 
Er wordt het college voorgesteld om (geschrapt) tijdelijk aan te stellen als voltijds 
onderhoudsmedewerker poets en dit voor een periode van 2 maanden. 
 
De vervangingsovereenkomst van 8/38e voor de duur van de afwezigheid van 
(geschrapt) wordt hierdoor stopgezet en vervangen door een nieuwe voltijdse 
arbeidsovereenkomst.  
 
(geschrapt) – die sinds 6.12.2017 een vervangingsovereenkomst heeft van 24/38e dit 
eveneens voor de duur van de ziekte van (geschrapt) – is bereid om de bijkomende 
8/38e in vervanging van (geschrapt) op te nemen.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 & 3,2°; 
- de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 33. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 



Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Stelt (geschrapt) aan als tijdelijk onderhoudsmedewerker ‘poets’ 
(E1-E3) en dit voor een periode van bepaalde duur, met ingang van 04.01.2018 tot en 
met 04.03.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld. 
 
De lopende vervangingsovereenkomst van 8/38e voor de duur van de ziekte van 
(geschrapt) wordt opgeheven en vervangen door een nieuwe arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 2: 
 
Breidt de lopende vervangingsovereenkomst van (geschrapt) uit met 8/38e en dit voor de 
duur van de ziekte van (geschrapt).   
 
Deze uitbreiding gaat in per 04.01.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden vanaf dat tijdstip vastgesteld op 32 uren per week. 
 
Deze aanstelling neemt van rechtswege een einde wanneer de afwezigheid wegens ziekte 
van (geschrapt) een einde neemt. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

Jeugd 

5 Buitenspeeldag 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op woensdag 18.04.2018 wordt de Buitenspeeldag voor de elfde keer georganiseerd. De 
Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse Overheid, Nickelodeon, Vereniging voor 
Vlaamse Jeugddiensten en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid.  
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en 
jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving en 
anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te 
laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.  
 
Vorige jaren werd ook in Harelbeke de Buitenspeeldag georganiseerd. De voorbije vier 
jaar werd de Buitenspeeldag georganiseerd in het provinciedomein De Gavers, in 
samenwerking met het Provinciaal sport- en natuurcentrum De Gavers. Sinds twee jaar 
stapte de gemeente Deerlijk mee in deze samenwerking. Sinds vorig jaar zit ook de 
Sportdienst van Harelbeke mee rond de tafel. Vanuit de Jeugddienst wordt voorgesteld 
deze samenwerking dit jaar verder te zetten.  
 
Om voor de actie te kunnen intekenen en van het nationale promotiemateriaal gebruik te 
kunnen maken, moet de activiteit aan volgende voorwaarden voldoen:  
 



 De gemeente organiseert de Buitenspeeldag (18.04.2018), tussen 13u00 en 
17u00 actieve speel- en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de 
onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren; 

 De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via 
een lokale communicatie- en promotiecampagne; 

 De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming 
van de Buitenspeeldag; 

 De deelnemers aan de Buitenspeeldagactiviteiten zijn verzekerd via de hiervoor 
gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen. 
 

Via een samenwerking tussen de Jeugddienst Harelbeke, Jeugddienst Deerlijk, 
Sportdienst Harelbeke en het Provinciaal sport- en natuurcentrum De Gavers kan aan alle 
voorwaarden voldaan worden.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat akkoord met het organiseren van de Buitenspeeldag op 18.04.2018 in 
De Gavers. Er wordt een samenwerking opgezet tussen Jeugddienst Harelbeke, 
Jeugddienst Deerlijk, Sportdienst Harelbeke en Provinciaal sport- en natuurcentrum De 
Gavers.  
 
Artikel 2:  
 
Het college verklaart zich akkoord met de deelnamevoorwaarden voor de Buitenspeeldag.  

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Patrimonium 

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

(geschrapt) 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

7 Privatieve inname openbaar domein. Geefplein Stasegemdorp op 
07.07.2018. 

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



Op zaterdag 07.07.2018 wenst Groen Harelbeke opnieuw een ‘Geefplein’ te organiseren 
op de parking aan de kerk op Stasegemdorp. 
De toelating wordt gevraagd hiervoor de volledige parking te gebruiken van 9 uur tot  
18 uur. 
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig. 
 
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in 
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen 

57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ; 
- De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich 

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan Groen Harelbeke, (geschrapt) om parking aan de kerk op 
Stasegemdorp te gebruiken voor het ‘Geefplein’ dat zij organiseren op zaterdag 7 juli 
2018. Dit is een privatieve inname van openbaar domein. 
 
Artikel 2  
 
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

- De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd 
worden. 

- De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de 
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde 
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie.  Het aanbrengen en wegnemen 
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de 
stad. 

- Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd. 
- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de 

algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen 
te worden nageleefd. 

- Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist (zie bijlage 
vergunning). 



- De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen. 

- Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad – 
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.  

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

8 Privatieve inname openbaar domein. Schoolfeest Mariaschool op 
26.05.2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het schoolfeest in de Mariaschool vindt plaats op zaterdag 26 mei 2018. De toelating 
wordt gevraagd om parkeerverbod te bekomen in de Schoolstraat vanaf huisnummer 78 
tot en met 101 vanaf 12 uur tot 19 uur alsook dit deel van de straat verkeersvrij te 
maken. 
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig. 
 
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in 
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen 

57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ; 
- De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich 

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 



Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan directeur Ruben Seynaeve , p/a VBS Mariaschool, Schoolstraat 
70, 8530 Harelbeke om de Schoolstraat verkeersvrij te houden op zaterdag 26 mei 2018 
tussen de huisnummers 71 tot en met 101 dit naar aanleiding van het schoolfeest die 
dag. Dit is een privatieve inname van openbaar domein. 
 
Artikel 2  
 
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

- De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd 
worden. 

- De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de 
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde 
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie.  Het aanbrengen en wegnemen 
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de 
stad. 

- Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd. 
- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de 

algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen 
te worden nageleefd. 

- Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage 
vergunning) 

- De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen. 

- Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad – 
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.  

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



besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
administratie van de Raad van State. 

9 Privatieve inname openbaar domein. Plaatsen pizzawagen aan Café De 
Tientjes op 06.01.2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) wil voor een verjaardagsfeest op 06.01.2018 in Café De Tientjes een 
pizzawagen plaatsen op het Eilandplein, in de nabijheid van café De Tientjes.  
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig, 
mits het naleven van volgende voorwaarden: 
 

- Bediening/toegang tot de pizzawagen moet gericht zijn naar de woningzijde. Met 
andere woorden geen personen op de rijbaan. 

- Voertuig dient opgesteld te worden in een parkeerstrook en niet op een voetpad. 
- Voor de parkeerstrook (gebruik ervan) dient de aanvrager min. 24 uur voor de 

inname parkeerverbodsborden type E3 begin & einde te plaatsen met 
vermelding van de duur (datum & uur) van de inname. 

- Op het voetpad mogen geen kabels/draden gelegd worden die de veiligheid van 
de voetgangers in het gedrang zouden brengen. 

 
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in 
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen 

57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ; 
- De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich 

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan (geschrapt) om een parkeerplaats verkeersvrij te houden op 
06.01.2018 voor het plaatsen van een pizzawagen en dus privatief in te nemen. 
 
Artikel 2  
 



De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

- Bediening/toegang tot de pizzawagen moet gericht zijn naar de woningzijde. Met 
andere woorden geen personen op de rijbaan. 

- Voertuig dient opgesteld te worden in een parkeerstrook en niet op een voetpad. 
- Voor de parkeerstrook (gebruik ervan) dient de aanvrager min. 24 uur voor de 

inname parkeerverbodsborden type E3 begin & einde te plaatsen met 
vermelding van de duur (datum & uur) van de inname. 

- Op het voetpad mogen geen kabels/draden gelegd worden die de veiligheid van 
de voetgangers in het gedrang zouden brengen. 

- De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd 
worden. 

- De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de 
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde 
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie.  Het aanbrengen en wegnemen 
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de 
stad. 

- Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd. 
- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de 

algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen 
te worden nageleefd. 

- Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist (zie bijlage 
vergunning). 

- De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen. 

- Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad – 
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.  

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

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

10 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. 

11 Goedkeuren van de te betalen loonboekingen 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 loonboekingsprojecten van te betalen lonen, 
pensioenen en andere vergoedingen van de maand januari ter goedkeuring 
voorgelegd. 
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op 
de voorliggende lijst voorkomende betalingen behoren tot het 
budgethouderschap van het college of behoren tot het budgethouderschap 
van de gemeenteraad. 
 



Het college stelt vast dat de gemeenteraad op 02.01.2007 aan de secretaris 
de goedkeuring van de te betalen bedragen binnen het kader van het 
budgethouderschap van de gemeenteraad heeft toevertrouwd. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 

Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1 en 4. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de loonboekingsprojecten van de maand 
januari goed, met uitzondering van de uitbetaling van de lonen, pensioenen en andere 
vergoedingen kaderend in het budgethouderschap van de gemeenteraad. 

12 Goedkeuring bestelbons. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch : 
 
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de gunningen 
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen 
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw. 
Bijgevolg dient het college de bestelbons officieel goed te keuren. 
 
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de 
bestelbons overgemaakt.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 8.500,00 excl. btw niet overschreden); 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd 
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 29 december 2017 digitaal 
werd overgemaakt, goed. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Secretarie 



13 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het college, 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 27 december 2017 dat als 
goedgekeurd mag worden beschouwd. 
 
 
De zitting eindigt om 09.50 uur.  
 
 
 
De secretaris De Burgemeester 
Carlo Daelman Alain Top 
 


