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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

Ingevolge het overlijden van de heer Eric Kerckhof moet een opvolger worden 

geïnstalleerd. 

 

Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 

gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun 

mandaat op door de eedaflegging. Dit geldt ook voor een opvolger. 

 

Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de opvolger door de 

gemeenteraad te worden onderzocht (art. 7 par. 3 van het gemeentedecreet).  Pas na 

goedkeuring van de geloofsbrieven mag de opvolger tot de eedaflegging worden 

toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

 de betrokkene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 dat hij/zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevindt. Mocht dit wel 

zo zijn, dan wordt het gemeenteraadslid geacht afstand te doen van zijn/haar 

mandaat. 

 

De eerste in aanmerking komende opvolger verkozen op de lijst waarop de heer Eric 

Kerckhof is verkozen, is – ingevolge installatie van eerdere opvolgers en afstanden – de 

heer Hannes Byttebier, Gentsestraat 45 te 8530 Harelbeke. 

 

Indien uit het verslag inzake de geloofsbrieven blijkt dat de geloofsbrieven van de heer 

Hannes Byttebier kunnen worden goedgekeurd, keurt de gemeenteraad de 

geloofsbrieven van deze goed en laat betrokkene toe tot de eedaflegging. 

 

Vervolgens legt betrokkene in openbare zitting de eed als gemeenteraadslid af in handen 

van de voorzitter van de gemeenteraad, waardoor de opvolger als gemeenteraadslid is 

geïnstalleerd.  

 

De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen." 

 

 

2 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 19.02.2017. 

Alhoewel het gemeentedecreet (GD) niet meer expliciet voorschrijft dat er een rangorde 

van de gemeenteraadsleden dient opgemaakt, stelt de omzendbrief van 19.10.2012 

inzake de installatievergadering toch dat het aangewezen is een rangorde onder de 

gemeenteraadsleden op te maken. 

 

De rangorde van de gemeenteraadsleden is in eerste orde in functie van hun anciënniteit 

(art. 8 par. 4 lid 2 GD).  



De omzendbrief van 19.10.2012 beschouwt als anciënniteit de gehele tijdsduur tijdens 

dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van een gemeenteraad van gelijk 

welke gemeente. Deze tijdsduur mag dus onderbroken zijn en is niet beperkt tot één 

gemeente. 

Verder bepaalt de omzendbrief dat bij gelijke anciënniteit het aantal naamstemmen in de 

laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad bepalend is. Is ook dat gelijk, dan 

geeft het aantal stemmen van de lijst in deze verkiezingen de doorslag. De voorkeur 

wordt dan gegeven aan het gemeenteraadslid wiens lijst het meeste stemmen behaalde. 

 

De rangorde tussen de gemeenteraadsleden dient te worden bepaald door de 

gemeenteraad gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als bevoegd wordt 

aangewezen. 

 

De rangorde is belangrijk, bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de 

gemeenteraad en indien deze zelf geen vervanger heeft aangewezen, of - onder 

hetzelfde voorbehoud - wanneer deze wegens verbodsbepaling niet kan zetelen. In dat 

geval is het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit dat, behoudens indien de 

voorzitter een vervanger heeft aangewezen, tijdelijk vervangt. Ook bij de vervanging van 

een schepen die tijdelijk afwezig is, speelt de rangorde. 

 

De rangorde dient te worden herzien ingevolge het overlijden van de heer Eric Kerckhof, 

gemeenteraadslid en de installatie van de heer Hannes Byttebier. 

 

3 Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales. Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

Ingevolge het overlijden van de heer Eric Kerckhof op 09.12.2017, zetelend 

gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, dient het overleden raadslid vervangen te 

worden als stemgerechtigd lid in de raadscommissie management, personeel, financiën, 

communicatie en intercommunales. De voorzitter heeft hiervan kennis genomen. 

 

Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, 

gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 

fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt tenzij de fractie maar uit twee 

leden bestaat in welk geval één handtekening volstaat.  Niemand kan meer dan een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het gemeentedecreet werd voor de raadscommissie 

management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales door de CD&V-

fractie een akte van voordracht ingediend op 15.01.2018 ondertekend door een 

meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel 

uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte ondertekend. 

 

De voordracht heeft betrekking op de heer Hannes Byttebier. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van de heer Hannes Byttebier als stemgerechtigd lid voor de CD&V-

fractie van de raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales ter vervanging van het overleden raadslid Eric Kerckhof. 

 

 

  



4 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Buitengewone algemene vergadering van 28.03.2018. Goedkeuren agenda, 

vervroegde ontbinding en bepaling mandaat. 

I. Aanleiding en overwegingen 

 

1. Op 28.12.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de bijzondere algemene 

vergadering van de WIV, die plaatsvindt op woensdag 28.03.2018 om 19.00 u. Deze 

vergadering vindt plaats in de vergaderzaal “dakcafé” in het Stadhuis van Kortrijk, Grote 

Markt 54.  De agenda wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Dit punt was aanvankelijk voorzien voor de gemeenteraad van 28.06.2017.  Deze 

algemene vergadering werd echter door de WIV geannuleerd. 

 

2. Het dossier bevat een toelichtende nota van Leiedal van 19.12.2017 die de 

agenda verder duidt. 

 

3. De geplande bijzondere algemene vergadering kadert in de overdracht van een 

algemeenheid van WIV aan de N.V. “Internationale luchthaven Kortrijk – Wevelgem”. 

 

In deze N.V van privaat recht participeren de Vlaamse overheid (33 %), de POM 

(Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen (57 %) en de intercommunale 

Leiedal (10%). 

 

Deze nieuwe beheersstructuur is nodig om, gegeven de belangrijke eisen die aan de 

infrastructuur van een regionale luchthaven worden gesteld, aan deze infrastructurele 

eisen te kunnen voldoen.  Tevens wordt zo een rendabele en duurzame exploitatie van 

de betrokken regionale luchthaven nagestreefd. 

 

De N.V. “Internationale luchthaven Kortrijk – Wevelgem” (ILKW) is een specifieke 

beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk – Wevelgem die na een overgangsperiode 

van 10 jaar zou moeten worden in geschakeld in het LOM/LEM-model.  LOM staat voor 

Luchthavenontwikkelingsmaatschappij.  LEM staat voor Luchthavenexploitatie-

maatschappij.  In deze tweedeling staat de publieke sector in voor de ontwikkeling en 

neemt de private sector de exploitatie voor zijn rekening. 

 

4. De agenda voor de bijzondere algemene vergadering luidt als volgt. 

 

1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 

van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het 

Wetboek van vennootschappen. 

2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige 

dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm van een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 

Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de 

verkrijgende naamloze vennootschap “Internationale Luchthaven Kortrijk-

Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met 

ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, 

overeenkomstig het voorstel van overdracht. 

3. Volmacht tot overdracht. 

4. Schorsing van de vergadering. 

5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en 

van het verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot het lopende 

boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, 

afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-

revisor. 



6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot 

ontbinding van de dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig 

artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit verslag is een 

staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien 

is vastgesteld. 

Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende 

vereniging, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van 

de raad van bestuur. 

7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat 

drie vierden van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op 

grond van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen.  

8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 

9. Volmacht formaliteiten. 

 

II. Voorgestelde beslissing 

 

- De agenda voor de bijzondere algemene vergadering van de WIV, die plaatsvindt 

op woensdag 28.03.2018 om 19.00 u. wordt goedgekeurd. 

- Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de vereniging W.I.V. verzoekt de 

gemeenteraad van de stad Harelbeke de buitengewone algemene vergadering om 

de dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm van een CVBA “West-

Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem” in het kort “W.I.V.” met 

zetel te 8500 Kortrijk, Stadhuis, Grote Markt 54, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 

0207.220.011 en met BTW-nummer BE0207.220.011, waarvan het deel uitmaakt 

met 75 aandelen, vervroegd te ontbinden. 

- De vertegenwoordiger van de stad bijzondere algemene vergadering van de WIV, 

die plaatsvindt op woensdag 28.03.2018 krijgt mandaat om voor de hiervoor 

weergegeven voorstellen van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 

te stemmen. 

- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betreffende intercommunale. 

 

5 Onbeheerde voorwerpen (wet van 30.12.1975).  Beheer door de 

politiezone Gavers en eigendomsoverdracht.  

I. Aanleiding en overwegingen 

 

1. Uitzonderlijk worden er bij de politiezone Gavers voorwerpen binnen gebracht met 

nog enige waarde (bv. een armband, een horloge, ...) waarvan de eigenaar niet kan 

geïdentificeerd worden en het voorwerp niet aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd 

kan worden.  

 

Het aantreffen van deze voorwerpen kan eventueel nog verspreid worden via sociale 

media maar na zes maanden (na drie maanden voor fietsen) worden deze goederen 

uiteindelijk eigendom van de gemeente of stad waar het voorwerp gevonden werd. 

 

Voorwerpen zonder enige waarde worden sowieso na de wettelijke termijn of onmiddellijk 

(bij bederfelijke voorwerpen) vernietigd.  

 

2. De wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten particuliere 

eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen 

tot uitzetting beheerst de materie. 

 

3. Het politiecollege besliste op 21.08.2017 aan de gemeenteraden van Harelbeke 

een Deerlijk betreffende buiten particuliere eigendommen gevonden voorwerpen (dus 

niet betreffende de goederen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen 



tot uitzetting) voor te stellen ten voordele van de politiezone afstand te doen van het 

eigendomsrecht van deze goederen zodra dit door de gemeenten is verkregen mits: 

 

(a) de zone de verplichtingen uit de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, 

buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 

uitvoering van vonnissen tot uitzetting (zoals de bewaring, de aanleg van een 

register en de opsporing van de eventuele eigenaars) namens de gemeente 

naleeft; 

(b) de zone de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opneemt in de 

begroting en de rekening; 

(c) de zone omtrent het verloop van een en ander rapporteert bij de voorlegging van 

het ontwerp van begroting en rekening. 

 

Dergelijke afstand is verantwoordbaar omdat (a) het in de regel gaat om goederen en 

sommen van geringe waarde, (b) de inkomst – via een gedaalde toelage – toekomt aan 

de participerende gemeenten overeenkomstig de verdeelsleutel en (c) het een efficiënt 

systeem is. 

 

Om ook nog ondersteuning te kunnen bieden aan punctuele situaties of 

humanitaire/culturele projecten vanuit de stad is ook nog volgende voorwaarde 

verantwoord: 

 

(d) de zone dient er zich toe te verbinden om, op verzoek van het college van 

burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die 

kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over 

te dragen: 

-  aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden 

humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college 

bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of cultureel project is. 

-  aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan 

materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid 

of de nood aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk 

welke wijze. De behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt 

beoordeeld door het college. 

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien deze beslissing ook reglementaire bepalingen 

bevat. 

 

II. Voorgestelde beslissing 

 

Aan de gemeenteraad wordt volgende beslissing voorgesteld:  

 

- Doet ten voordele van de politiezone Gavers en mits aanvaarding door de zone 

van de hierna vermelde voorwaarden, afstand van het eigendomsrecht van buiten 

particuliere eigendommen gevonden voorwerpen (dus niet betreffende de 

goederen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot 

uitzetting)  zodra dit eigendomsrecht door de stad is verkregen mits volgende 

voorwaarden: 

(a) de politiezone zal de verplichtingen uit de wet van 30.12.1975 betreffend

 de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de  

 openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (zoals  

 de bewaring, de aanleg van een register en de opsporing van de eventuele  

 eigenaars) betreffende deze goederen namens de gemeente naleven; 

(b) de politiezone zal de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst  

 opnemen in de begroting en de rekening; 

(c) omtrent het verloop van een en ander zal de politiezone rapporteren bij de  

 voorlegging van het ontwerp van begroting en rekening; 



(d) de politiezone verbindt er zich toe om, op verzoek van het college van  

 burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden  

en die kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te 

stellen of over te dragen: 

-  aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te 

duiden humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als 

buitenland. Het college bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair 

of cultureel project is. 

-  aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of 

nood aan materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. 

De behoeftigheid of de nood aan de materiële ondersteuning kan 

worden aangetoond op gelijk welke wijze. De behoeftigheid of de nood 

aan materiële ondersteuning wordt beoordeeld door het college. 

- Deze beslissing zal voor aanvaarding worden overgemaakt aan de politiezone 

Gavers. 

Mocht de politiezone deze beslissing niet aanvaarden, dan kan het college 

beslissen zoals hiervoor sub (d) is aangegeven ingevolge zijn bevoegdheid tot het 

stellen van daden van beschikking over roerende goederen eigendom van de stad 

(57 par. 3, 8°, a. van het gemeentedecreet). 

- Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Wijzigen recht van doorgang op het private perceel, Noordstraat 3 ten 

voordele van de garages van de dekenij, Gentsestraat 20, eigendom van de 

stad. Goedkeuring ‘wijziging erfdienstbaarheid’ zoals opgenomen in de 

verkoopsakte voor de Noordstraat 3, waarin de Stad tussenkomt. 

Bij akte van 25.05.1998 van het Aankoopcomité van Kortrijk verwierf de stad een 

erfdienstbaarheid van doorgang jegens de Kerkfabriek St. Salvator op een strook grond 

aan de westelijke zijperceelsgrens van hun onderpastorie in de Noordstraat nr. 3.  

 

De strook waarop dit recht van uitweg is gevestigd, gaat in eigendom mee met de 

onderpastorie en is sinds 1998 tot op vandaag als in- en uitrit naar de Noordstraat 

gebruikt voor de garages van de dekenij (eigendom van de stad en gesitueerd achteraan 

de dekenijtuin, Gentsestraat 20). 

 

Via hun notaris legt de kerkfabriek nu de ontwerpakte voor van de verkoop van hun 

onderpastorie aan de aanpalende buur, Noordstraat 1.  

 

De stad wordt gevraagd om erin tussen te komen aangezien de erfdienstbaarheid inzake 

het doorgangsrecht van 1998 enigszins wordt gewijzigd.  

 

Volgens een nieuw metingsplan van 04.09.2017 wordt het bestaande tracé van overgang 

op de westelijke zijperceelsgrens van de Noordstraat 3 vervangen door een nieuw tracé 

op de oostelijke zijperceelsgrens. Verder worden enkele bepalingen toegevoegd inzake 

overbouwbaarheid en de afsluitbaarheid met een poort van het te verleggen 

doorgangsrecht. 

 

  



Het komt de gemeenteraad toe haar goedkeuring te verlenen aan de clausule inzake de 

wijziging van de bestaande erfdienstbaarheid waarvoor de stad als tussenkomende partij 

mee tekent.  

 

De gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een daad van beschikking (art. 43 par. 

2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

7 Vervangen van de huidige verlichting door verlichting met 

bewegingsdetectiesysteem in de Broelkaai tot de Afspanningsstraat.  

Goedkeuren bestek, raming (37.922 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht werd een offerte met nr. 20067662 opgesteld door de 

ontwerper, Infrax West. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37.922 euro excl. btw of 45.885,62 

euro incl. 21% btw (7.963,62 euro Btw medecontractant). 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht kan slechts door één bepaalde 

ondernemer worden uitgevoerd om redenen van bescherming van exclusieve rechten. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

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 euro en het project niet nominatief in het 

budget is voorzien (toepassing art. 43 par 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

Het Lichtplan voor de stad Harelbeke werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 15 

september 2014. Dit Lichtplan is een beleidsinstrument waarin de krachtlijnen voor 

openbare verlichting worden vastgesteld en is opgemaakt na uitgebreide consultaties. De 

uitvoering van dit Lichtplan werd in verschillende fasen gerealiseerd, met beslissingen in 

de gemeenteraad van 13.07.2015 en 20.06.2016. 

 

In de algemene uitgangsprincipes wordt vermeld dat de stad voortaan kwalitatief wil 

openbaar verlichten: efficiënt verlichten waar nodig en dit via de installatie van lage 

verlichtingsniveaus. De stad zal verlichten waar het moet en minder verlichten of doven 

daar waar het kan. Er is eveneens opgenomen dat de stad steeds met state of the art 

toepassingen wil werken en dat de stad waar nodig innovatieve paden zal inslaan. 

 

Daarnaast zijn er voor verschillende types van wegen verschillende aansturingen en 

principes voor de openbare verlichting vastgelegd. Specifiek voor het voorliggende 

dossier is de bepaling van toepassing op vrij-liggende fietswegen in de open ruimte: 

 

“Functionele fietswegen worden niet verlicht. Eventueel en bij uitzondering kan 

verlichting gemotiveerd worden voor trajectdelen met een gesloten tunnelbeplanting over 

een langere afstand. In deze gevallen gebeurt de verlichting door instelling van een 

tijdsregime of interactieve aansturing (bv. bewegingsdetectie, …). Daar waar er geen 

bekabeld netwerk is voorzien kunnen systemen met zonne-energie een oplossing bieden. 

Deze uitzondering geldt niet voor trajecten door waardevolle bos- of natuurgebieden. 

Recreatieve fietswegen worden nooit verlicht.” 

 

In het kader van de in uitvoering zijnde Leiewerken werd beslist op de linkeroever op het 

nieuw aan te leggen jaagpad in het deel van het stadscentrum volgverlichting te 

voorzien. 



Deze innovatieve manier van verlichten komt tegemoet aan de bepalingen van het 

Lichtplan en is een compromis ten opzichte van het standpunt dat door W&Z NV werd 

ingenomen (zij voorzien geen verlichting langs jaagpaden). Men voorziet verlichting waar 

het moet. 

 

In het verder en aansluitend gelegen traject van de Broelkaai tot aan de 

Afspanningsstraat wordt ook de resterende oude en niet meer functionele bestaande 

openbare verlichting vervangen zodat die met dezelfde techniek wordt aangestuurd. 

 

In het buitengebied is er geen openbare verlichting meer voorzien langs de jaagpaden.  

 

Het bestek, de raming en de gunningswijze worden aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd.  De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave uit het 

investeringsbudget betreft die niet behoort tot het dagelijks bestuur en ook niet 

nominatief in het budget is voorzien (art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

8 Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2018. 

De provincie West-Vlaanderen zet samen met de Zuid-West-Vlaamse steden en 

gemeenten extra in op het landschap in al zijn facetten. Daartoe werd het Stadlandschap 

Leie & Schelde opgericht. De gemeenteraad keurde op 14.09.2015 de 

‘Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie & Schelde’ goed. 

 

Deze overeenkomst geldt als een kader en princiepsakkoord. Gemeente-specifieke 

projecten waarvoor een gezamenlijke inzet van middelen noodzakelijk is worden in een 

jaarlijks werkplan opgenomen dat aan de beslissingsorganen van beide partijen wordt 

voorgelegd. De invulling van het werkplan met gemeenschappelijke projecten werd 

besproken in een overlegbijeenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde. 

 

Deze projecten passen binnen de vijf vastgestelde actiedomeinen uit de samenwerkings-

overeenkomst. 

 

1. Landschap en natuur (waaronder inrichting en beheer van kleine 

landschapselementen, opmaak van landschapsbedrijfsplannen, organisatie van 

knotploegen, soortenbeschermingsacties, uitbouw van groene assen en 

provinciedomeinen, onderzoek naar mogelijkheden inzake gecoördineerd 

agrarisch natuurbeheer, enz.); 

 

2. Landschapsrecreatie (waaronder organisatie van wandel- en fietsnetwerken, 

trage wegen, thematische routes en/of evenementen, enz.); 

 

3. Streekeigenheid (waaronder streekeigen groen, enz.); 

 

4. Streekeducatie (waaronder thematische wandel- en fietstochten, natuur 

educatieve centra, landschapsinrichting en natuurbeheer, soorten campagnes, 

landbouweducatie, educatieve pakketten en koffers, natuuracademie, inrichten 

vlindertuin, vergroenen schoolomgeving, ecomoestuinteam, enz.); 

 

5. Communicatie (waaronder landschapskrant Leie en Schelde, website, 

nieuwsbrieven, huisstijl, enz.) 

 

De initiatieven die binnen deze samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten sluiten 

perfect aan bij de prioritaire doelstelling 2. ‘Harelbeke wil de schaarse bestaande open 

ruimte in de deelgebieden vrijwaren en ademruimte creëren in dichter verstedelijkte 

delen van de stad’ van het strategisch meerjarenplan, in het bijzonder bij AP (actieplan) 

2.3 ‘Natuur en groen in de stad brengen’ en AP 2.4 ‘De belevingswaarde van de 

bestaande open ruimte optimaliseren’. 



 

De stedelijke MINA-raad adviseerde het werkplan gunstig op 6 februari 2018. 

 

Het dossier wordt voorgelegd aan de raadscommissie grondgebiedszaken van 

14.02.2018. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het werkplan 2018, dat de samenwerking 

tussen het Stadlandschap Leie & Schelde en het stadsbestuur regelt, goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de residuaire bevoegdheid (art. 42 par. 1 van 

het gemeentedecreet).  

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

9 Aanleggen riolering naar kantine OG Stasegem via Veldrijk.  Goedkeuring 

raming en gunningswijze. 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school in Stasegem dienen alle rioleringen 

van de verschillende gebouwen op deze site elk afzonderlijk aangesloten te worden op 

het rioleringsnet. 

 

De voorliggende werken omvatten de aanleg van de DWA en RWA rioleringen van aan de 

kantine tot in de straat, met daarbij de aankoppeling in de bestaande put van het 

gebouw.  De aansluiting in de hoofdriolering dient door Infrax zelf uitgevoerd te worden. 

 

In het kader van deze opdracht  zal door het departement facility ter plaatse met een 

aannemer bekeken worden welke de beste uitvoeringsmethode wordt. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.500 euro excl. btw of 33.275 euro 

incl. 21% btw (5.775 euro Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur.  Dit kan 

gezien het ramingsbedrag lager is dan 30.000 euro. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een overheidsopdracht die niet opgenomen 

werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het 

investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro 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 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

 

10 Aanleggen riolering naar Zuiderkouter via Speltstraat.  Goedkeuring 

raming en gunningswijze. 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school in Stasegem dienen alle rioleringen 

van de verschillende gebouwen op deze site elk afzonderlijk aangesloten te worden op 

het rioleringsnet. 

 

Deze werken omvatten de aanleg van de riolering in synergie met de werken van de 

watergroep. 

 

In het kader van deze opdracht zal door het Departement facility ter plaatse met een 

aannemer bekeken worden welke de beste uitvoeringsmethode wordt. 



De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000 euro excl. btw of 18.150 euro 

incl. 21% btw (3.150 euro Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht toe te wijzen bij wijze van de aanvaarde factuur. De 

overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro kunnen tot 

stand komen via een aanvaarde factuur. 

 

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 euro 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 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

 

11 Aansluitingen riolering Zuiderkouter.  Goedkeuring raming en 

gunningswijze. 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school in Stasegem dienen alle rioleringen 

van de verschillende gebouwen op deze site afzonderlijk aangesloten te worden op het 

rioleringsnet. 

 

Na het aanleggen van de nieuwe riolering dient deze aangesloten te worden.  De werken 

omvatten de aansluiting van de riolering aan de hoofdriolering in de weg en in het 

gebouw in de Zuiderkouter. 

 

In het kader van deze opdracht zal door het departement facility ter plaatse met een 

aannemer bekeken worden welke de beste uitvoeringsmethode wordt. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000 euro excl. btw of 18.150 euro 

incl. 21% btw (3.150 euro Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht toe te wijzen via aanvaarde factuur. De 

overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro kunnen tot 

stand komen via een aanvaarde factuur. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een overheidsopdracht die niet opgenomen 

werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het 

investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro 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 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

 

12 Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping. Goedkeuring verrekening 2 en 

gunningswijze. 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 juni 2017 

goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie stadhuis Fase 1 

zolderverdieping.” aan BVBA Depoortere C&F, KBO nr. BE 0480.379.533, Fazantenstraat 

10 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 36.416,36 euro 

excl. btw of  44.063,80 euro incl. 21% btw (7.647,44 euro Btw medecontractant). 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 861.11-A17/16. 

 



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 november 2017 

goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van 3.543,20 euro excl. btw of 

4.287,27 euro incl. 21% btw. 

 

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 

wijzigingen aan te brengen: 

 

Bijwerken + € 425,88 

Totaal excl. btw = € 425,88 

Btw + € 89,43 

TOTAAL = € 515,31 

Hiervoor werd een offerte ontvangen op 24 januari 2018. 

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het 

bestelbedrag met 10,90%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 

40.385,44 euro excl. btw of 48.866,38 euro incl. 21% btw (8.480,94 euro Btw 

medecontractant) bedraagt. 

 

Motivering voor deze verrekening:  

- door gelijke uniformiteit met het nieuwe glasgeheel wordt het bestaande zijlicht 

vervangen; 

- het nieuw zijlicht is ook korter zodat deze steunt op versteviging vloer ipv parket; 

- vloerpomp dient vervangen te worden aangezien deze lichtjes vervormd was en slijtage 

vertoonde. 

 

Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend. 

De leidend ambtenaar de heer Frederik Ost verleende gunstig advies. 

 

Voor aanvullende werken mag via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking gehandeld worden. 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

De financieel beheerder verleent visum.  

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13 Raamovereenkomst ICT Stad Brugge.  Toetreding. 

De stad Harelbeke tekende in het verleden in op het ICT raamcontract van de stad Kortrijk 

maar deze raamovereenkomst liep ten einde op 31.12.2017. 

 

Een raamovereenkomst - in dit geval voor ICT – vereenvoudigt sterk de aankoop van 

middelen en diensten en vermijdt de administratieve overhead van een klassieke 

overheidsopdracht.  

 

De stad Brugge sloot in hun college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2013 

en 23 december 2013 als opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor diverse ICT 

middelen, deze is verdeeld over meerdere percelen en per perceel gegund aan de 

leverancier met het beste voorstel.  De stad Kortrijk verlengt het afgelopen raamcontract 

niet en stelt voor aan te sluiten bij de stad Brugge. 

 

Deze raamovereenkomst is bovendien ook volledig vrijblijvend, er is dus geen enkele 

aankoopverplichting en geen budgettaire impact. 



 

Het volgende wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd: 

 

- de toetreding tot dit raamcontract; 

- de aanvaarding van de technische en administratieve bepalingen van het bestek. 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

14 Reglement feest- en wijkfeestcomités en straatfeesten.  Goedkeuring. 

Het stadsbestuur hecht veel belang aan een verbetering van het woonklimaat en het 

gemeenschapsgevoel. Feesten spelen daarin een belangrijke rol. Ze bevorderen de 

ontmoeting en de gemeenschapszin. Daarom voert de stad een specifiek toelagesysteem 

in om feesten in Harelbeke te ondersteunen. Dit reglement bepaalt de criteria en 

modaliteiten voor deze toelage. 

 

Naast de ondersteuning wordt in dit reglement onmiddellijk ook de erkenning geregeld.  

 

In het reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen feestcomités, wijkfeestcomités 

en organisatoren van straatfeesten. Om van de ondersteuning – omschreven in dit 

reglement – te kunnen genieten, moeten de organisatoren zich inschrijven in één van 

bovenstaande categorieën. Uitgesloten zijn privé-feesten en activiteiten met een zuiver 

commercieel karakter. De categorieën hebben elk eigen voorwaarden. 

 

De feestcomités worden beperkt tot vier, nl. één in elk van volgende entiteiten: 

Harelbeke, Bavikhove, Hulste en Stasegem. Enkel het Stedelijk Feestcomité van 

Harelbeke krijgt de bijkomende voorwaarde opgelegd zich te richten tot het gehele 

grondgebied van de stad en de ruimere regio. 

 

De wijkfeestcomités worden beperkt tot één per wijk, waarbij het centrum van de vier 

entiteiten (Harelbeke-centrum, Bavikhove-dorp, Hulste-dorp en Stasegem-dorp) wordt 

bediend door de erkende feestcomités van categorie 1. 

 

Organisatoren van straatfeesten richten zich tot tenminste één straat.  

 

De bedragen van de ondersteuning zijn opgenomen in het reglement dat ter goedkeuring 

wordt voorgelegd.  

 

De toelage voor de erkende feestcomités is: 

 

- Harelbeke:  38.000 euro 

- Bavikhove:   2.500 euro 

- Hulste:   2.500 euro 

- Stasegem:   2.500 euro 

 

De toelage voor wijkfeestcomités is vastgesteld op 500 euro.  

 

Organisatoren van straatfeesten kunnen rekenen op een subsidie van 125 euro.  

 

De ondersteuning voor feest- en wijkfeestcomités kan jaarlijks aangevraagd worden op 

het eind van het jaar via een formulier op de website van de stad. Organisatoren van 

straatfeesten dienen hun aanvraag tenminste vier weken voor de activiteit in eveneens 

via een formulier op de website.  

 



Daar waar feestcomités en wijkfeestcomités een werkings- en financieel jaarverslag 

indienen, volstaat het voor organisatoren van straatfeesten een uitnodiging voor het 

feest, samen met enkele foto’s van de activiteit, in te dienen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd om het reglement goed te keuren (art. 43 par. 2, 2° van 

het gemeentedecreet). 

 

Er is gunstig advies van de cultuurraad. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15 Vragenkwartiertje. 


