
GEMEENTERAADSZITTING 19 MAART 2018 
TOELICHTINGSNOTA 
DIENST SECRETARIE 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Verkozenverklaring van een werkend lid en aanstelling van een opvolger in 

de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Harelbeke (toepassing 

art. 14 van het OCMW-decreet van 19.12.2008), onderzoek geloofsbrieven 

en eedaflegging. 

1. De heer Hannes Byttebier heeft op 19.02.2018 zijn ontslag aangeboden als lid van 

de OCMW-raad van Harelbeke.  De voorzitter van de gemeenteraad heeft daarvan kennis 

genomen op 19.02.2018.  Dit ontslag is daardoor definitief. 

 

De heer Byttebier was zelf al de opvolger van mevr. Mireille Vanlerberghe aan wiens 

mandaat van rechtswege een eind kwam op 31.12.2015. 

 

Op 09.01.2018 heeft mevr. Annelies Preneel afstand gedaan van haar hoedanigheid van 

tweede opvolger van mevr. Mireille Vanlerberghe.  De wnd. voorzitter van de 

gemeenteraad heeft van deze afstand op 11.01.2018 kennis genomen.  Deze afstand is 

daardoor eveneens definitief. 

 

2. Blijkens art. 14 van het OCMW-decreet kunnen – indien er voor het einde van zijn 

mandaat een einde komt aan het mandaat van een OCMW-raadslid en dit raadslid geen 

opvolgers meer heeft – alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht 

van het te vervangen lid hebben ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en 

een of meerdere kandidaten opvolgers voordragen. 

 

De voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarop de 

geloofsbrieven van het nieuwe lid en zijn opvolger(s) zullen worden onderzocht aan de 

gemeentesecretaris worden overhandigd. 

 

Het aangehaalde artikel 14 van het OCMW-decreet stelt dat, in het vooromschreven 

geval, de kandidaat verkozen wordt verklaard en de kandidaat opvolgers aangesteld zijn 

in volgorde van hun voordracht. 

 

3. Gelet op het voorgaande is artikel 14 van het OCMW-decreet in casu toepasselijk. 

 

4. Verder dient te worden vastgesteld: 

 

- dat er op 19.02.2018 een voordracht werd ingediend, getekend door alle nog in 

functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid 

hebben ondertekend, waarbij deze gezamenlijk een kandidaat-werkend lid (nl. 

mevr. Claudine Vandebuerie) en een opvolger voordragen (de heer Geert 

Ollevier); 

- dat deze voordracht minstens vijf dagen voor de huidige gemeenteraadszitting 

werd ingediend en er, op het ogenblik van de indiening van voormelde 

voordracht, minder dan zestig dagen zoals bedoeld in art. 14 lid 2 OCMW-decreet 

zijn verlopen. 

 

Bijgevolg dient vastgesteld vast dat mevr. Claudine Vandebuerie als lid van de OCMW-

raad, in het kader van een gebonden bevoegdheid, dient verkozen te worden verklaard 

en dat de heer Geert Ollevier aangesteld is als haar opvolger. 



 

5. Blijkens art. 16 par. 4 tweede lid van het OCMW-decreet moeten de verkozen 

leden van de OCMW-raad, alvorens ze hun mandaat opnemen en na goedkeuring van de 

geloofsbrieven, de eed afleggen.  Dit geldt ook voor mevr. Claudine Vandebuerie.  Deze 

eedaflegging moet enkel ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in 

aanwezigheid van de gemeentesecretaris gebeuren. 

 

6. Aangezien mevr. Vandebuerie blijkens de termen van art. 14 van het OCMW-

decreet een verkozen OCMW-raadslid is en geen opvolger, dienen haar geloofsbrieven en 

deze van haar opvolger echter wel te worden onderzocht door de gemeenteraad. 

 

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

 

- de betrokkenen nog voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

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

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevinden. 

 

De gemeenteraad moet een beslissing nemen over de goedkeuring van de geloofsbrieven 

van mevr. Claudine Vandebuerie en haar opvolger. 

 

7. Tot slot dient mevr. Claudine Vandebuerie ten overstaan van de voorzitter van de 

gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris de eed af te leggen als 

OCMW-raadslid van de stad Harelbeke in het Nederlands en in volgende bewoordingen:  

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

 

Van deze eedaflegging wordt een door de voorzitter van de gemeenteraad en de 

gemeentesecretaris ondertekend proces-verbaal opgemaakt dat naar de voorzitter van 

de raad voor maatschappelijk welzijn zal worden gestuurd. 

 

8. Voor zoveel als nodig zal deze beslissing van de gemeenteraad, samen met de 

stukken van het dossier, overeenkomstig art. 15 par. 1 van het OCMW-decreet bezorgd 

worden aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Hulste Dorp'. Definitieve 

vaststelling. 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP ”Hulste Dorp” voorlopig vastgesteld in 

zitting van 20.11.2017. Het plangebied vervangt het BPA Dorpskom Hulste uit 1987 in 

functie van het actualiseren en het flexibel maken van de voorschriften, alsook de 

integratie van de vernieuwde visie op het bedrijf Masureel Internationaal na aankoop 

van de aanpalende site van Groep Masureel. Het plangebied bevindt zich rond de 

straten of een gedeelte van de straten Brugsestraat, Kapelstraat, Kerkhofstraat, 

Tieltsestraat, Kasteelstraat en Kerkstraat. 

 

Het openbaar onderzoek liep van 27.11.2017 tot en met 25.01.2018 en werd bekend 

gemaakt door aanplakking ter plekke en in het stadhuis, publicatie in drie kranten, in het 

Belgisch Staatsblad, in de stedelijke infokrant, op de website van de stad en tijdens een 

infovergadering. Op hetzelfde ogenblik werd zowel aan de deputatie als aan de Vlaamse 

regering (ruimtelijke ordening) een exemplaar opgestuurd van het voorlopig vastgestelde 

ontwerp van RUP voor eventueel advies. 

 

Het Departement Omgeving bracht gunstig advies uit op 22.01.2018. De deputatie van 

West-Vlaanderen bracht gunstig advies uit op 21.12.2017. 



 

Het openbaar onderzoek werd gesloten in zitting van het college van burgemeester en 

schepenen dd. 30.01.2018 waarbij werd vastgesteld dat 7 bezwaren werden ingediend. 

 

De Gecoro behandelde deze bezwaren voor advies in zitting van 31.01.2018. Het dossier 

werd voorgelegd aan de raadscommissie grondgebiedszaken op 14.02.2018 alwaar het 

advies van de GECORO over de adviezen en bezwaren besproken werd.  

 

Een aantal bezwaren werden ingewilligd, waarvan een paar omtrent verduidelijkingen of 

meer sluitende omschrijvingen. De grootste inhoudelijke wijzingen omvatten de wijziging 

van zonering van Blauwhuisstraat 4, Hulstedorp 4 en 5 naar de zone voor gemengde 

functies, gezien de aanwezige functies of om te vermijden dat een kadastraal perceel in 

twee zoneringen valt; de verfijning van de verschillende groenbuffers rondom de site 

Masureel zowel in grafische aanduiding als in de voorschriften, en het wijzigen van twee 

percelen binnen de bedrijfsvoering van Masureel naar de zone voor bedrijvigheid. 

 

De GECORO adviseerde ook om op plan en in procedure een gelijke naam te gebruiken, 

nl. “Hulste Dorp”. 

 

Nu wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve 

vaststelling van het RUP “Hulste Dorp”. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van art. 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (VCRO). 

 

3 Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren studiecontract, raming 

(20.000 + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

verschillende scholen ontsluiten via deze weg.  Deze weg kreeg recent ook het statuut 

van fietsstraat. 

 

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

 

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

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

gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. 

 

De huidige legislatuur opteert ervoor om de vernieuwing uit te voeren na de realisatie 

van de nieuwe school en de nieuwe meersgezinswoningen om zo schade aan de nieuwe 

straat te vermijden.  Deze bouwwerken zitten nu in een laatste fase. 

 

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

vroegere politiegebouw eveneens te laten uitvoeren. 

 

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

Ballingenweg” op te maken. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich op 17.07.2017 akkoord om 

daartoe een samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax op te starten. 

 

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

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

afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden leiden. 

 

De gemeenteraad hechtte op 10.03.2008 haar goedkeuring aan de overdracht van de 

stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 



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

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

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

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

oppervlakte-, kust- en grondwater. 

De startdatum van de exploitatie door CVBA Infrax werd bepaald op 01.01.2009. 

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

bijgevolg samen te werken. 

 

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

overeenkomst ondertekenen waarbij CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur wordt 

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

rioleringsinfrastructuur terwijl stad Harelbeke instaat voor de constructies buiten de 

sleuf- en werkbreedte van de rioleringswerken. 

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

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

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

CVBA Infrax gedragen. 

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

Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 

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

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

vastgelegd. 

Belangrijk hierbij is dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur optreedt. 

 

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

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

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

De gemeenteraad verleende op 11.09.2017 goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax. 

 

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

samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk een ontwerper aanstellen voor het opstellen 

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

ontwerp en –verwezenlijking en bodemsanering voor “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg”. 

 

In het kader van deze opdracht is door CVBA Infrax een ereloonovereenkomst 

opgemaakt. 

 

De uitgave voor het stadsaandeel van de studieopdracht wordt geraamd op 20.000 euro 

exclusief 21 % btw of 24.200 euro inclusief btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en gezien deze 

gunningswijze de meeste waarborgen biedt qua prijsvorming en service. 

 

Het krediet voor het aandeel van de stad is voorzien worden bij het investeringsbudget 

2018 onder budgetcode 214007/020000-GGZ-GGZ 70.  

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het studiecontract, de raming en de 

gunningswijze goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een overheidsopdracht in het 

investeringsbudget die niet behoort tot het dagelijks bestuur en ook niet nominatief werd 

opgenomen in het budget (art. 43 par. 2, 11°, a.). 

 



4 Infrastructuurwerken private verkaveling "Bosdreef" (VK NV Groep 

Huyzentruyt). Goedkeuren tracé der werken. 

Op gronden gelegen op het einde van de Bosdreef ter hoogte van woning Bosdreef 44 zal 

NV Groep Huyzentruyt uit 8791 Beveren-Leie, een verkaveling realiseren.   

 

De verkaveling omvat 6 loten voor halfopen bebouwing en 2 loten voor gesloten 

bebouwing.  Er wordt ook voorzien in 8 parkeerplaatsen in de vorm van 2 parkeerhavens.  

Het geheel heeft een totale oppervlakte van 0 ha 15 a en 96 ca.   

 

De verkaveling is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk (K.B. 

04.11.1977). 

 

Voor de uitrusting van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Het tracé van de wegenis wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in het Gewestplan Kortrijk (zie hoofdstuk 8 art. 47 van het besluit 

van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning). 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het tracé der werken goed te keuren. 

 

5 Infrastructuurwerken in de private verkaveling “Zuidstraat-Merelstraat” 

(VK BVBA Hexia). Goedkeuren tracé der werken. 

Op gronden gelegen in het binnengebied tussen de Zuidstraat, de Merelstraat en de 

ingekokerde Arendsbeek aan de achterzijde van de woningen in de Vinkenstraat zal BVBA 

Hexia, gevestigd Menenstraat 39/1 te 8560 Wevelgem, een verkaveling realiseren.   

 

De verkaveling omvat 5 loten voor meergezinswoningen rond een groen domein met 

park- en woonerfkarakter en heeft een totale oppervlakte van 0 ha 90 a en 64 ca.   

 

De verkaveling is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk (KB 

04.11.1977). 

 

Voor de in- en uitrit van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 



Het tracé der werken wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in het Gewestplan Kortrijk (zie hoofdstuk 8 art. 47 van het besluit 

van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning). 

 

Aan de Raad wordt voorgesteld het tracé der werken goed te keuren. 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

6 Installaties, machines en uitrusting cultuur: dimmers.  Goedkeuring 

bestek, raming (16.528,93 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Verschillende dimmers van het cultuurcentrum (theatertechnisch materiaal) zijn al kapot 

gegaan of zijn in slechte staat. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het departement facility 

- aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.528,93 euro excl. btw of 20.000 

euro incl. 21% btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

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

budgetcode 230000/070500-VT-VT 51.  

 

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). 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

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

Gewone algemene Vergadering van 28.03.2018. Goedkeuren agenda en 

bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

Op 12.02.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van 

WIV, die doorgaat op dinsdag 28.03.2018 om 18.00 uur. Zij gaat een buitengewone 

algemene vergadering om 19 uur vooraf met betrekking tot de overdracht van 

algemeenheid aan de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.  

 

De gewone algemene vergadering vindt plaats in de vergaderzaal “Dakcafé” in het 

Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 met volgende agenda: 
 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2017.  

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017.  

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en 

van het verslag ter zake van de commissaris. 



6. Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het 

Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal van de verlenging van de grond-

concessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 2022. 

7. Varia en dankwoord. 

 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Alexander De Waele, raadslid en 

mevrouw Marijke Ostyn, raadslid, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd mevrouw Fleur De Buck aangesteld 

als vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur in de algemene vergadering van 

WIV dit naar aanleiding van het ontslag van Alexander De Waele. 

 

Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

gewone algemene vergadering van 28.03.2018. 

 

De gemeenteraad is bevoegd, o.m. op grond van art. 43 par. 2, 5° van het 

gemeentedecreet. 

 

Volgende beslissing wordt voorgesteld: 

 

- de agenda van de algemene vergadering van WIV van 28.03.2018, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 12.02.2018, wordt op basis van de bekomen 

documenten en toelichtingsnota goedgekeurd; 

- voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van 

de bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

8 Extern verzelfstandigd agentschap vzw HISE.  Omvorming naar een private 

VZW met het oog op opschaling via de VZW Groep Ubuntu, goedkeuring 

overeenkomst af te sluiten tussen de VZW HISE, de VZW Groep Ubuntu, de 

stad Harelbeke en het OCMW Harelbeke, goedkeuring gewijzigde statuten 

en vertegenwoordiging.   

1. Aanleiding en overwegingen 

 

De raad van bestuur en de algemene vergadering van VZW Hise maakte een strategische 

oefening om het project een duurzame toekomst te geven.  

 

Uit het extern opgemaakt meerjarenplan bleek al dat VZW Hise een te complexe 

organisatie was met te veel en te kleine afdelingen met telkens eigen reglementering.  

 

Er werd gekozen om de drie afdelingen - de afdeling lokale diensteneconomie, de 

afdeling dienstencheques en de afdeling arbeidszorg - op te schalen naar een grotere 

externe organisatie. 

 

 De afdeling lokale diensteneconomie werd overgeheveld naar de regionaal 

georganiseerde VZW Effect. 

 De afdeling dienstencheques werd overgeheveld naar een nieuwe VZW die de 

strijkwinkels van Kuurne, Zwevegem en nu ook die van Harelbeke overkoepelt, 

VZW Comforte. 

 

Op die wijze blijft binnen de VZW Hise nog de afdeling arbeidszorg over.  De 

voorliggende beslissing heeft betrekking op de opschaling van deze afdeling. 



 

Voor wat betreft de afdeling arbeidszorg waarin mensen met een multiple problematiek 

en een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden “tewerkgesteld”, werd gezocht naar 

een overnemer waardoor de doelgroep-medewerkers verder aan de slag kunnen in 

Harelbeke en waar ook de personeelsleden van de VZW Hise kunnen worden 

tewerkgesteld.  

Er werden een aantal krachtlijnen voor een dergelijke overname vastgelegd door de raad 

van bestuur van de VZW en er werd aan twee organisaties (De Waak en Ubuntu) 

gevraagd om op basis van deze krachtlijnen een voorstel te formuleren.  

Zo moeten alle personeelsleden worden overgenomen met minstens eenzelfde 

loonpakket en moet de werking in Harelbeke behouden worden.  

Er werd een procedure uitgewerkt door de raad van bestuur om tot een verantwoorde 

keuze te komen.  Uiteindelijk opteerde de algemene vergadering van de VZW er op 

07.12.2017 voor om met de groep Ubuntu in zee te gaan.  

 

In het voorstel van Ubuntu blijft de VZW HISE bestaan, evenwel na zijn karakter van 

extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) te hebben verloren, 

maar waarbij stad en OCMW in de algemene vergadering en de raad van bestuur wel nog 

een vertegenwoordiging hebben (wat de stad betreft in de algemene vergadering twee 

vertegenwoordigers, waarvan één niet behoort tot de bestuursmeerderheid en wat het 

OCMW betreft één vertegenwoordiger in de algemene vergadering).   

 

De opschaling via VZW Groep Ubuntu vereist een aanpassing van de statuten van de 

VZW HISE, zodat de strategische en operationele aansturing van de VZW door de VZW 

groep Ubuntu zal gebeuren.   De gewijzigde statuten worden aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd.  De gemeenteraad is daartoe bevoegd op grond van art. 43 par. 

2, 5° van het gemeentedecreet. 

 

Het vergaderingsverslag van de algemene vergadering van de VZW van 07.12.2017 

waarbij gekozen werd voor Ubuntu wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.  Op die wijze 

kan de gemeenteraad kennis nemen van de motieven die de algemene vergadering 

daarbij hanteerde – meer bepaald de formeel gemotiveerde tussenkomst van de 

voorzitter die besluit tot een keuze voor Ubuntu.   

Het college stelt de gemeenteraad voor zich daarbij uitdrukkelijk aan te sluiten. 

 

Het college stelt de gemeenteraad verder voor in de louter privaatrechtelijke VZW HISE 

verder te participeren omwille van volgende motieven: 

 

- Het belang van een aanbod aan arbeidsmatige activiteiten op het grondgebied van 

Harelbeke; 

- De nauwe relatie tussen de trajectwerking van het OCMW voor mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsmatige activiteiten; 

- De grote nood aan een brede ondersteuning van mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt in hun dagelijkse leven. 

 

Het college is van oordeel dat de louter privaatrechtelijke VZW HISE niet belast wordt 

met een taak van gemeentelijk belang omdat ondermeer binnen het nieuwe decreet W² 

het operationaliseren van arbeidsmatige activiteiten veeleer als taak wordt voorbehouden 

voor de particuliere sector die hiertoe beter is uitgerust en een breder 

ondersteuningspakket kan aanbieden. Meer dan vroeger moeten arbeidsmatige 

activiteiten daarenboven binnen een economisch kader worden gesitueerd binnen een 

specifieke sociaal-economische context.   

 

Het college is van oordeel dat de huidige beslissing door de gemeenteraad nu moet 

worden genomen, omdat het decreet W² nu volop wordt uitgerold. Dit decreet zorgt 

overal in Vlaanderen voor een opschaling van de arbeidsmatige activiteiten. Deze 

activiteiten moeten hierbij nauwer aansluiten bij het regulier economisch circuit.  



 

Aan de gemeenteraad wordt ook een overeenkomst voorgelegd af te sluiten met de VZW 

Groep Ubuntu, het OCMW en de VZW HISE. 

Het voorstel van overeenkomst en de aanpassing van de statuten zijn vooraf besproken 

met OCMW Harelbeke en VZW groep Ubuntu 

 

Deze overeenkomst bevat bepalingen aangaande het behoud van het personeel, de 

exploitatie toelage voor de huur van de infrastructuur, de samenwerking tussen 

stadsbestuur, OCMW en de VZW groep Ubuntu, de participatie van het lokaal bestuur aan 

de werking van VZW Hise, de participatie in de NV bedrijvencentrum, het 

opdrachtenpakket en de verdere uitvoering van de overeenkomst.  

 

De gemeenteraad is bevoegd om deze overeenkomst goed te keuren op grond van de 

restbevoegdheid neergelegd in art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet. 

 

2. Voorgestelde beslissingen 

 

In essentie worden aan de gemeenteraad volgende beslissingen voorgesteld: 

 

- De keuze voor de groep Ubuntu in het kader van voormelde opschaling en 

daarmee gepaard gaande de omzetting van de VZW HISE van een extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm naar een VZW bedoeld in 

art. 195 van het gemeentedecreet, VZW waarin de stad blijft participeren; 

- De goedkeuring van de in dat verband af te sluiten overeenkomst tussen de 

genoemde partijen; 

- De goedkeuring van de wijziging van de statuten van de VZW HISE ingevolge de 

omzetting; 

- De aanduiding (bij geheime stemming en vanaf de goedkeuring van de gewijzigde 

statuten) van de stadsvertegenwoordiger in de algemene vergadering en het 

gemeenteraadslid van de stad Harelbeke buiten de bestuursmeerderheid dat 

eveneens lid wordt van de algemene vergadering; 

- De voordracht (bij geheime stemming en vanaf de goedkeuring van de gewijzigde 

statuten) van een lid in de raad van bestuur namens de stad Harelbeke; 

- De beëindiging (eveneens bij geheime stemming en vanaf de goedkeuring van de 

gewijzigde statuten) van de huidige vertegenwoordigers in de organen van de 

VZW HISE. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9 Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 61ste Record Bank E3 

Harelbeke op 23.03.2018. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1. Op vrijdag 23.03.2018 heeft te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd 61ste 

Record Bank E3 plaats.  Deze manifestatie gaat door in de omgeving van de 

Stasegemsesteenweg en de parking van het Forestiersstadion alwaar de officieuze start 

en de aankomst zijn gelegen. 

 

De wielerwedstrijd zorgt traditioneel voor een grote volkstoeloop, vooral in de omgeving 

van de genoemde plaatsen. 

 

Na de bomaanslagen van 22.03.2016 in de Brusselse metro en op de nationale 

luchthaven te Zaventem werd door OCAD (het Orgaan voor de Analyse en de Coördinatie 

van de Dreiging) beslist om nationaal het dreigingsniveau 3 (“Ernstig”) aan te nemen.   

 



Dit algemeen dreigingsniveau werd aangehouden tot begin 2018.  OCAD heeft toen 

beslist om voor het ganse Belgische grondgebied niet langer meer het algemeen 

dreigingsniveau 3 aan te houden, maar te laten dalen tot dreigingsniveau 2.   

In de beslissing legt OCAD wel voor bepaalde risicoplaatsen en/of situaties nog het 

dreigingsniveau 3 vast.   

In de recente beslissing verwijst OCAD ook naar de beslissingsbevoegdheid van de 

korpschef om in het kader van lokale of bovenlokale evenementen al dan niet te opteren 

voor het behoud van de nodige veiligheidsmaatregelen op het niveau 3. 

 

Op basis van o.a. de navolgende elementen wordt door de korpschef geopteerd om 

dezelfde beveiligingsmaatregelen als vorig jaar te behouden: 

 

- Het sportevenement is een bovenlokaal evenement met internationale uitstraling 

(het evenement heeft een symbolische waarde voor een potentieel 

terrorist/activist); 

- Het is een evenement met een grote volkstoeloop en dit zowel voor het 

wielergebeuren als voor de verschillende randevenementen, wat op het vlak van 

vlot verloop van mobiliteit en verkeer alsook ordehandhaving de nodige risico’s 

met zich meebrengt (het evenement is zo een extra risico’s bovenop het 

algemene terro-niveau 2); 

- De aanwezigheid van talrijke VIP’s is een extra risico/aantrekkingspool; 

- Tot slot is een ‘lone wolf’ nooit uit te sluiten. 

 

2. Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten te 

zorgen voor een goede politie, met name o.m. betreffende de handhaving van de 

openbare veiligheid en de openbare rust. 

 

3. Het heersende dreigingsniveau, in relatie tot de genoemde wielerwedstrijd, 

verantwoordt het instellen van het hierna vermelde verbod in de aangehaalde perimeter 

nu in hetgeen wordt verboden iets kan zitten opgeborgen of worden verborgen – zoals 

wapens of springtuigen – dat gevaar of schade kan opleveren voor de inwoners en de 

bezoekers van het evenement.  Een en ander is duidelijk gelet op de wijze waarop de 

aanslagen te Brussel en Zaventem op 22.03.2016 werden gepleegd, alsook gekende 

navolgende terroristische aanslagen. 

 

4. De handhaving van het hierna vermelde verbod vereist een afzetting van de 

betrokken zone met Herashekkens, een beperkt aantal toegangen met name drie, een 

toegangscontrole aan de toegangen door externe security aan te stellen door de 

organisator en tevens toezicht op de naleving van het ingestelde verbod door de lokale 

politie, alsook een bestraffing van de overtredingen van het ingestelde verbod en de 

hierna vermelde verordenende bepalingen met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties. 

 

Blijkens art. 115, 5° en 116 van de wet van 02.10.2017 tot regeling van de private en de 

bijzondere veiligheid moet – om de bewakingsactiviteit zoals in deze beslissing beoogd 

via externe private security mogelijk te maken - door de gemeenteraad een perimeter 

die de zone voor de bewakingsactiviteiten omschrijft en een duur of periodiciteit worden 

bepaald. 

 

5. De voorgelegde beslissing werd besproken op de veiligheidscel en met de 

organisatoren. 

2. Voorgestelde beslissing 

 

a. Het is verboden om op vrijdag 23.03.2018 van 08.30 uur tot 20.00 uur in het 

bezit te zijn van handtassen, rugzakken, boekentassen of enige andere losse zak waarin 



iets kan worden opgeborgen in de volgende perimeter (de zgn. E3 Arena): het gebied 

waarin zijn gelegen (a) de Kwaremonttent, (b) het secretariaat E3, (c) de Ghistelinck-

tent en annexe, (d) de VIP-tent en (e) de installatie “bandjes VIP”, zoals dit gebied is 

weergegeven met groene omranding op het navolgende plan opgenomen in de 

gemeenteraadsbeslissing. 

De genoemde zone zal door de organisatoren hermetisch dienen te worden afgezet met 

Herashekkens en slechts toegankelijk mogen zijn via de toegangen aangegeven met de 

nummers 1, 2 en 3. 

b. De organisator dient in te staan voor de toegangscontrole via externe security in 

overeenstemming met de wet van 02.10.2017 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid en zijn uitvoeringsbesluiten. 

De politiediensten, in het bijzonder de lokale politie, zijn belast met de controle op de 

naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake 

overtreding. 

 

Goederen die in strijd met artikel 1 de perimeter worden binnengebracht kunnen – 

eventueel tijdelijk – door de politiediensten in beslag worden genomen. 

c. Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke 

administratieve geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de 

wet van 24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties van 

maximum 350 euro, indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 

euro indien de feiten worden gepleegd door een minderjarige. 

 

d. Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 

van het gemeentedecreet.  Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking 

en heeft uitwerking in de periode aangehaald in artikel 1. 

 

e. Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West- Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk 

- de griffie van de Rechtbank van West -Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

 

10 Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke 

Op 23 maart 2018 gaat in Harelbeke de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke door. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

besliste de gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 

op te stellen in functie van voormeld wielerevenement. Een noodplan is een 

beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare 

hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen 

te realiseren. 

 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard (wet betreffende de 

civiele bescherming van 13 december 1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke, zoals voorgelegd, 

werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 22 januari 2018. Na goedkeuring door de 

gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 



Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan Record 

Bank E3 Harelbeke goed te keuren. 

 

11 Vragenkwartiertje. 


