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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling en 

overige aanpassingen aan de rechtspositieregeling. 

1. Decretaal kader en aanleiding 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiek-ambtelijke 

integratie van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse 

Regering inzake de bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen 

Vlaanderen en de lokale besturen is verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 

22.12.2018, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018. 

 

Het DLB voorziet een verdere integratie van gemeente en OCMW met behoud van de 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid voor gemeente en OCMW. Verder vervangt dit decreet 

de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale 

besturen regelen (het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet 

intergemeentelijke samenwerking).  

 

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het DLB in de eerste plaats 

vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 

de algemeen directeur en de financieel directeur die in de plaats treden van de huidige 

gemeentesecretaris en OCMW-secretaris respectievelijk de huidige financieel beheerder 

van gemeente en OCMW.  

 

De algemeen directeur en de financieel directeur zijn personeelslid van de gemeente 

maar bedienen ook het OCMW. 

 

Om tegen 01.08.2018 tot één algemeen directeur en één financieel directeur te komen 

voorziet het DLB vooreerst een overgangsregeling voor de eerste invulling van het ambt 

van algemeen en financieel directeur (art. 581 – 588 DLB).  

Daarnaast voorziet art. 589 in een waarborgregeling voor de zittende functiehouders die 

niet worden aangesteld als algemeen of financieel directeur. 

De ambten van secretaris en financieel beheerder verdwijnen in de gemeente en het 

OCMW op 01.08.2018. 

 

Verder voorziet het DLB een aantal bepalingen die per 01.01.2019 in werking treden en 

die ook gericht zijn op de integratie van gemeente en OCMW. Het gaat o.m. om: 

 

- een gezamenlijke rechtspositieregeling voor het personeel van de stad en het 

OCMW; 

- een gemeenschappelijke deontologische code voor het personeel van de stad en 

het OCMW; 

- een gemeenschappelijk organogram voor de stad en het OCMW. 

 

Om met ingang van 01.08.2018 een algemeen directeur en financieel directeur te kunnen 

aanstellen worden een aantal wijzigingen aan de gemeenteraad  ter goedkeuring 

voorgelegd.   

 



De wijziging van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling is onderworpen aan 

syndicaal overleg. Het protocol van akkoord van 26.03.2018 ligt voor.  

 

De voorliggende wijzigingen aan de personeelsformatie en de rechtspositieregeling 

werden voorgelegd aan managementteam van 30.03.2018. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

Samengevat wordt aan de gemeenteraad het volgende voorgesteld. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van: 

 

- het gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 43 par. 2, 2° en 75 gezien het ontbreken van delegatie; 

- het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken de artikelen 581 tot en met 589. 

 

1. Wijziging van het organogram van de stad  

 

De graad van secretaris wordt vervangen door de graad algemeen directeur en de graad 

financieel beheerder wordt vervangen door de graad financieel directeur 

 

Eventuele latere aanpassingen zullen gebeuren na een strategische denkoefening op het 

niveau van stad en OCMW. 

 

De wijziging gaat in op 01.08.2018. 

 

2. Wijziging van de personeelsformatie van de stad 

 

De oude decretale graden (secretaris en financieel beheerder) worden geschrapt en de 

nieuwe decretale graden (algemeen directeur en financieel directeur) worden 

toegevoegd. 

 

De wijziging gaat in op 01.08.2018. 

 

3. Wijziging van de rechtspositieregeling van de stad 

 

Het uitwerken van één rechtspositieregeling voor stadspersoneel en OCMW-personeel 

dient grondig voorbereid te worden.  

 

In het licht van de situatie m.b.t. de invulling van de decretale graden wordt de huidige 

beslissing beperkt tot het hoogst noodzakelijke met name: 

 

- in bijlage II: opnemen van de aanwerving –en bevorderingsvoorwaarden voor 

deze functies; 

- in bijlage III: opnemen van de nieuwe salarisschaal voor deze functies. 

 

De wijziging gaat in op 01.08.2018. 

 

De salarisschalen van de decretale graden stadssecretaris en financieel beheerder 

worden echter behouden voor de berekening van de gewaarborgde wedde toekomend 

aan de niet in de nieuwe decretale graad aangestelde titularissen. 

  



 

4. Bijkomende aanpassingen in de rechtpositieregeling 

 

De bijkomende aanpassingen gaan overeenkomstig art. 187 van het gemeentedecreet in 

de vijfde dag na bekendmaking van de beslissing overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

a. In de gemeenteraad van 20.11.2017 werd hoofdstuk V Ziekteverlof aangepast in 

lijn met het uitgewerkte aanwezigheidsbeleid van de stad.  

 

Vanuit het agentschap binnenlands bestuur werd een opmerking geformuleerd met 

betrekking tot het recht op ziektekredietdagen voor op proef benoemde statutaire 

medewerkers.   De zinsnede “dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de 

ziekte-en invaliditeitsuitkering” moet worden geschrapt.  

 

Hoofdstuk X Opdrachthouderschap, de waarneming hogere functie en de 

terbeschikkingstelling wordt uitgebreid met de mogelijkheden om personeel ter 

beschikking te stellen.  

 

b. het opschrift ”Titel III. Het opdrachthouderschap en de waarneming hogere 

functie” wordt vervangen door ”Titel III. Het opdrachthouderschap, de waarneming 

hogere functie en de terbeschikkingstelling”. 

 

c. Na art. 134 worden volgende vier artikelen ingevoegd m.b.t. 

terbeschikkingstelling. 

 

d. Bijlage II. “Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden van de 

rechtspositieregeling voor het stadspersoneel” wordt als volgt gewijzigd. 

 

De bevorderingsvoorwaarden voor de graad beleidsmedewerker (A1a-A3a), bibliothecaris 

(A1a-A3a), stedenbouwambtenaar (A1a-A3a) en preventievadviseur (A1a-A3a) punt 2. 

“Minimum over 2 jaar niveauanciënniteit beschikking in niveau C en/of B” worden als 

volgt gewijzigd: “Minimum over 4 jaar niveauanciënniteit beschikken in niveau C en/of 

B.” 

 

2 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Oproeping zittende functiehouders, goedkeuring functiebeschrijving, 

organisatie van de systematische vergelijking van titels en verdiensten, 

aanleg wervingsreserve en beslissing tot het niet voorzien van een functie 

van adjunct-algemeen directeur en adjunct-financieel directeur. 

1. Decretaal kader 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiek-ambtelijke 

integratie van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse 

Regering inzake de bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen 

Vlaanderen en de lokale besturen is verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 

22.12.2018, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018. 

 

Het DLB voorziet een verdere integratie van gemeente en OCMW met behoud van de 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid voor gemeente en OCMW. Verder vervangt dit decreet 

de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale 

besturen regelen (het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet 

intergemeentelijke samenwerking).  

 

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het DLB in de eerste plaats 

vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 



de algemeen directeur en de financieel directeur die in de plaats treden van de huidige 

gemeentesecretaris en OCMW-secretaris respectievelijk de huidige financieel beheerder 

van gemeente en OCMW.  

 

De algemeen directeur en de financieel directeur zijn personeelslid van de gemeente 

maar bedienen ook het OCMW. 

 

Om tegen 01.08.2018 tot één algemeen directeur en één financieel directeur te komen 

voorziet het DLB vooreerst een overgangsregeling voor de eerste invulling van het ambt 

van algemeen en financieel directeur (art. 581 – 588 DLB).  

Daarnaast voorziet art. 589 in een waarborgregeling voor de zittende functiehouders die 

niet worden aangesteld als algemeen of financieel directeur. 

 

Overeenkomstig artikel 589 van het DLB wordt de functiehouder die geen algemeen of 

financieel directeur wordt op persoonlijke titel hetzij aangesteld als adjunct-algemeen 

directeur of adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in een 

passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde 

entiteit van gemeente of OCMW. 

 

2. Feitelijke context in Harelbeke 

 

Het DLB voorziet verschillende hypotheses. 

 

Harelbeke bevindt zich in de situatie waarbij binnen beide besturen zowel de twee 

ambten van secretaris als van financieel beheerder bezet zijn.  

 

Een aanstelling van rechtswege is in deze situatie niet mogelijk.   

 

Ofwel kiest de gemeenteraad er overeenkomstig art. 583 DLB voor de concurrentie te 

beperken tot de zittende functiehouders.  Als beide titularissen zich voor het ambt tijdig 

en ontvankelijk kandidaat stellen, dan stelt de gemeenteraad tegen uiterlijk 01.08.2018 

op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen aan 

met behoud van zijn dienstverband. 

 

Ofwel kiest de gemeenteraad ervoor de functies van algemeen en financieel directeur 

open te stellen en in te vullen door aanwerving en/of bevordering. 

 

3. Voorgestelde beslissingen 

 

1. De gemeenteraad beslist voor de invulling van het ambt van algemeen directeur 

en financieel directeur de concurrentie enkel tussen de zittende functiehouders 

van de ambten van secretaris van stad en OCMW en financieel beheerder van stad 

en OCMW te laten spelen. 

2. De gemeenteraad beslist om de zittende secretarissen van de stad en het OCMW 

overeenkomstig art. 583, par. 1 van het DLB op te roepen om zich kandidaat te 

stellen voor het ambt van algemeen directeur. 

De kandidaatstelling dient binnen een termijn van dertig dagen na oproeping te 

gebeuren. 

3. De gemeenteraad beslist om de zittende financieel beheerders van de stad en het 

OCMW overeenkomstig art. 583, par. 1 van het DLB op te roepen om zich 

kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. 

De kandidaatstelling dient binnen een termijn van dertig dagen na oproeping te 

gebeuren. 

4. De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen 

om de respectievelijke functiehouders hiervoor vernoemd schriftelijk uit te 

nodigen zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur dan wel 



het ambt van financieel directeur en om de tijdigheid en de ontvankelijkheid van 

de kandidaturen te beoordelen. 

Bij de oproeping wordt een afschrift van deze beslissing toegevoegd en wordt aan 

de kandidaten kennis gegeven van: 

- de wijze waarop de kandidatuur moet worden ingediend; 

- de functiebeschrijving van de functie van – al naar gelang het geval –algemeen 

directeur of financieel directeur en van de respectievelijk gewaarborgde 

betrekking; 

- de hierna vermelde beoordelingscriteria. 

5. De gemeenteraad keurt de functiebeschrijving voor het ambt van algemeen 

directeur en financieel directeur goed. 

6. De systematische vergelijking van titels en verdiensten dient in concreto te 

gebeuren aan de hand van objectieve en pertinente criteria – zijnde criteria die 

voor iedere kandidaat gelijk zijn en die in verband staan met de te begeven 

functie - zodat de beslissing steunt op wettige motieven. 

De externe dienstverlener moet een duidelijk en (ook juridisch) sluitende 

motivering aan de gemeenteraad voorleggen en aan de gemeenteraad een 

duidelijk en (ook juridisch) sluitend beargumenteerd voorstel doen. 

Minstens volgende beoordelingscriteria zullen moeten worden gehanteerd: 

- Opleiding (diploma’s en navorming); 

- Eerdere beoordelingen (indien beschikbaar); 

- Ervaring, zowel in de lokale bestuurscontext als in de betrokken decretale 

graad waarvan men houder is; 

- Anciënniteit; 

- Tuchtrechtelijk verleden; 

- De kerncompetenties en functiespecifieke competenties opgenomen in de 

desbetreffende functiebeschrijving. 

De vergelijking van titels en verdiensten zal grondig en door de externe 

deskundige gebeuren aan de hand van: 

- Elementen die de kandidaten zelf aanbrengen in hun bij hun kandidatuur te 

voegen curriculum vitae (CV) en een door de kandidaten samen te stellen en 

bij hun kandidaatstelling te voegen portofolio; 

- Een diepte-interview; 

- Andere technieken die in een assessmentcenter worden toegepast. 

7. Voor de functie van algemeen directeur en voor de functie van financieel directeur 

wordt overeenkomstig artikel 583 par. 3 van het DLB, een werfreserve aangelegd. 

De niet aangestelde functiehouder wordt, ook als hij niet heeft gekandideerd, in 

de respectievelijke werfreserve opgenomen. 

De geldigheidsduur van deze werfreserves loopt tot en met 31.07.2028, hetzij 

tien jaar vanaf 01.08.2018.  De termijn kan niet worden verlengd. 

De opname op de werfreserve gaat binnen deze termijn verloren indien de 

begunstigde uit dienst treedt bij de stad Harelbeke, het OCMW-Harelbeke of het 

Zorgbedrijf Harelbeke. 

8. De niet aangestelde functiehouder zal niet worden aangesteld als adjunct-

algemeen directeur of adjunct-financieel directeur bij de gemeente.   

De gemeenteraad drukt de wens uit dat de gegarandeerde betrekkingen zich 

situeren in het Zorgbedrijf Harelbeke, desnoods via detachering uit het OCMW. 

 

 

  



3 Imog (Intergemeentelijke Maatschappij Voor Openbare Gezondheid Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 15.05.2018. 

Op 22.03.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Imog op 

dinsdag 15.05.2018 om 18.30 u. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de 

afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke, met volgende agenda: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017. 

3. Verslag van de Commissaris. 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017. 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris. 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat. 

7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst. 

8. Toelichting activiteiten 2017. 

9. Mededeling:  

- uittreding provincie 31.12.2018. 

- verlenging intercommunale 09.09.2019. 

10. Varia. 

 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer David 

Vandekerckhove, schepen, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

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

algemene vergadering van 15.05.2018. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de stadsvertegenwoordiger te mandateren tot 

een positieve opstelling. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van: 

 

- het gemeentedecreet, art. 43 par. 2, 5°; 

- het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid art. 44.  

 

4 Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2017. Goedkeuren 

jaarverslag, rekening en evaluatie. Jaarprogramma 2018. 

Sedert 16.04.2007 maakt de stad Harelbeke deel uit van de interlokale vereniging 

Burensportdienst, samen met volgende gemeenten en steden: Anzegem, Avelgem, 

Deerlijk, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.  De duur werd voor zes jaar 

verlengd bij overeenkomst van 18.03.2013. 

 

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst met statutaire draagkracht 

(gemeenteraad van 18.03.2013) dient de rekening samen met het jaarverslag aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van 

de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in de raadscommissie financiën, 

personeel en intercommunales op 12.04.2018 en op de gemeenteraad.  

 

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking 

van het jaarverslag. 

 

Het college legt de rekening en het jaarverslag 2017 aan de gemeenteraad ter 

aanvaarding voor. 



 

 

5 Bijzonder Nood- en interventieplan 1000 km Kom op tegen Kanker.  

Middagstad : Harelbeke. 

Op zondag 13 mei 2018 is Harelbeke middagstad in de 1000 km Kom op tegen Kanker. 

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 evenement.  

 

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 1000 km Kom op tegen Kanker – Middagstad : 

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 1000 km 

Kom op tegen Kanker – middagstad : Harelbeke goed te keuren. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Engagementsverklaring Gaverbeekvallei. Goedkeuring. 

Binnen het interreg V – Valys project werd door Leiedal en de provincie Oost- en West-

Vlaanderen een intergemeentelijke Gaverbeekvisie opgemaakt (Zulte, Waregem, Deerlijk 

en Harelbeke). 

 

In Harelbeke gaat dit concreet over de ondergrondse koker van de Gavers tot aan de 

Leie. Het provinciaal domein de Gavers is geen deel van deze visie.  

 

De visie omvat een omschrijving van het watersysteem, met strategieën om het 

wijzigend klimaat op te vangen, aangepast aan de locatie (ruimte voor water, sparen-

bufferen-infiltreren al dan niet gecombineerd, herwaarderen van grachten en infiltratie in 

straatprofielen). Daarnaast zijn er items rond erosie, biodiversiteit, duurzame landbouw, 

zachte mobiliteit vooraleer er ingezoomd wordt naar verschillende projecten. De 

hoofdmoot van de uitwerkingen situeert zich in Waregem, waar vele grootschalige 

publieke sites langs de beek gelegen zijn. In Harelbeke gaat het over het publiek domein 

boven de ingebuisde Gaverbeek.  

 

De Harelbeekse ontwerpopgave omvat het vergroenen van het traject van de Gaverbeek, 

als de opportuniteit zich voordoet. Dit kan door autoverkeer te verminderen, meer ruimte 

te voorzien voor voetgangers en fietsers en straten te ontharden. De figuren suggereren 

profielen of mogelijke inrichtingen om hieraan tegemoet te komen.  

 

Een tweede ontwerpopgave is het zoeken naar een fietstraject vanuit de Gavers naar het 

jaagpad en dus ook tussen F7 (fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem) en Leie, via 

bestaande straten en één doorbraak tussen N43 en Leie. Ondanks het gegeven dat 

gesteld werd dat er langs de beek zelf geen fietstraject verkozen wordt, wordt het hier 



vermeld als langetermijnoptie. Waar mogelijk kan het traject van de beek toegankelijk 

gemaakt worden (bij opportuniteit), maar de verbinding gaat optimaal via de straten 

omdat deze aansluiten op de onderdoorgang spoorweg en een nieuwe verbinding naar de 

Leie in het verlengde van de Groeningestraat.  

 

Tenslotte wordt het openleggen van een deel van de Gaverbeek als onderzoeksintentie 

geformuleerd met de nodige voorwaarden (zoals landschappelijke kwaliteit). 

 

Alle resultaten werden gebundeld in het document Gaverbeekvisie: De Gaverbeekvallei: 

een klimaatbestendige vallei in een dichtbebouwde regio. 

 

De engagementsverklaring is een intentieovereenkomst om de visie op de Gaverbeek als 

leidraad te nemen bij nieuwe ontwikkelingsinitiatieven: 

De ondertekenaars van deze engagementsverklaring verbinden zich er toe om de Vallei 

van de Gaverbeek, met zijn mondingen in de Leie en zijbeken gelegen in het 

interfluvium, op “duurzame” wijze te ontwikkelen en dit over de gemeentegrenzen heen. 

6 gemeenten en steden zijn gelegen in de Vallei van de Gaverbeek. Ze maken deel uit 

van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 

De ondertekenaars engageren zich om de toekomstvisie, zoals ontwikkeld door Leiedal 

en het studiebureau, en de deelnemers aan de vier stuurgroepen, als leidraad te nemen 

voor het handelen. De toekomstvisie luidt: De grensoverschrijdende Vallei van de 

Gaverbeek wil uitgroeien tot een klimaatbestendige vallei in een dichtbebouwde regio. De 

Gaverbeekvallei als veerkrachtige beekvallei bestaat uit robuuste watersystemen, 

recreatieve netwerken, duurzame landbouw, ecologische corridors, en kwalitatieve 

publieke en open ruimtes. 

 

De gemeenteraad is bevoegd voor de goedkeuring van de engagementsverklaring op 

basis van zijn residuaire bevoegdheid. 

 

 

7 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bomarbre - Corex'. 

Beslissing tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele 

voorwaarden en raming (17.770,72 euro waarop geen btw verschuldigd). 

Inhoudelijk 

 

In 2016 signaleerde het bedrijf Bomarbre uit de Beversestraat hun mogelijke verhuis 

naar een andere locatie. De site was op dat moment nog eigendom van het bedrijf. Ze 

verzochten een bestemmingswijziging naar wonen. Na gesprekken met de hogere 

overheid en rekening houdend met de beleidskader, is dit onmogelijk. In het kader van 

de Kameleon studie van Leiedal over bedrijvigheid in de kernen, was het de bedoeling 

een schets uit te werken van een gereorganiseerd Bomarbre en hoe dit gebruik kon 

maken van de site. Gezien de site voor het beëindigen van dit proces verkocht was, had 

dit proces weinig betekenis.  

 

Ondertussen werd de stad benaderd door de nieuwe eigenaar van de site, die nog altijd 

een bestemmingswijziging naar wonen verkiest. Gezien de beleidskaders hiertoe nog niet 

gewijzigd werd en ondertussen vernomen werd dat het aanpalende bedrijf Corex 

evenzeer een herlokalisatie zou overwegen, is het nodig om hier onderzoek naar een 

mogelijke toekomstvisie te doen, binnen de bestaande beleidskaders. De studie van 

Leiedal komt hieraan tegemoet. 

 

Procedure 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale Leiedal 

de volgende afsprakennota opgesteld: ‘Voorstudie van RUP Bomarbre Corex’ nr. 2018-

23. 



 

Nu dient de gemeenteraad te beslissen tot opmaak van de voorstudie van het 

gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bomarbre Corex’. 

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, is gefinancierd op het budget van 

2018 en volgende. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 van het gemeentedecreet. 

 

8 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde bedrijven'. 

Beslissing tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele 

voorwaarden en raming (21.954,73 euro waarop geen btw verschuldigd). 

Inhoudelijk 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.07.2017 beslist dat er 

onderzoekstraject nodig is voor de toekomstvisie op de sectorale BPA’s zonevreemde 

bedrijven. Dit gebeurde naar aanleiding van vragen naar de toekomstvisie en 

mogelijkheden voor twee sites, waar het bedrijf de site verlaat (Plastibert en Isocab 

Bavikhove). 

 

Gezien de voorschriften van de BPA’s voorzien in één economische entiteit én als de 

verkoop of zoektocht naar een geïnteresseerd bedrijf moeilijk te realiseren valt, moet 

onderzocht worden wat de andere mogelijkheden zijn. 

 

De studie van Leiedal is tweeledig: enerzijds worden de specifieke sites onderzocht, maar 

worden er op een parallel spoor algemene principes ontwikkeld om hier in de toekomst 

mee om te gaan. De studie kan leiden tot de opmaak van een RUP, maar geldt tevens als 

onderzoek naar andere mogelijkheden binnen de wetgeving om de gewenste 

toekomstvisie mogelijk te maken. 

 

Procedure 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale Leiedal 

de volgende afsprakennota opgesteld: ‘RUP zonevreemde bedrijven’ nr. 2018-24. 

 

Nu dient de gemeenteraad te beslissen tot opmaak van de voorstudie van het 

gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde bedrijven’. 

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, is gefinancierd op het budget van 

2018 en volgende. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 van het gemeentedecreet. 

 

 

9 Goedkeuren ESCO-detailstudie voor het uitvoeren van energiemaatregelen 

aan de stadsgebouwen gelegen langsheen het warmtenet door Infrax. 

1. Overzicht van de historiek van het ESCO-project 

Mei 2011  

 

De stad Harelbeke tekent in op het gratis basispakket voor levering van 

energiediensten (ESCO (Energy Service Company)) bij Infrax.   

 

  



Mei 2014  

 

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de activiteit warmtenetten van 

Infrax West. Daarnaast wordt er een intentienota goedgekeurd waarbij stad 

Harelbeke zich engageert om de stedelijke gebouwen gelegen langsheen het 

warmtenet aan te sluiten. 

 

November 2015 

 

De stad Harelbeke beslist om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor de 

stadsgebouwen gelegen langsheen fase 1 het warmtenet. Het gaat om volgende 

gebouwen: SAMWD, Centrumschool, Stadsarchief, Brandweer, Jeugddienst en 

TSAS. 

Een haalbaarheidsstudie omschrijft mogelijke maatregelen rond HVAC 

(verwarming(Heathing), ventilatie (Ventilation) en koeling (Air Conditioning)), 

relighting, gebouwenschil en hernieuwbare energie om het gebouw energiezuinig 

te maken. Er wordt bij de opmaak een raming gemaakt van de te voorziene 

kosten. Een haalbaarheidsstudie laten opmaken is gratis. 

 

April 2016 

 

In de gemeenteraad werd de uitgevoerde haalbaarheidsstudie voorgesteld.  

Er werd beslist om Infrax een detailstudie te laten uitvoeren in het kader van de 

ESCO-diensten voor de volgende disciplines en voor de volgende stadsgebouwen: 

- SAMWD: HVAC, Gebouwenschil en Relighting. 

- Centrumschool: HVAC en Relighting. 

- Stadsarchief: HVAC en Relighting. 

- Brandweerkazerne: HVAC (enkel aansluiten op warmtenet) en Relighting. 

- TSAS: HVAC en Relighting. 

- Jeugddienst: HVAC en Relighting. 

Er werd op basis van deze haalbaarheidsstudies een budget vastgelegd van 

1.215.967 euro (incl. BTW) voor het uitvoeren van de studiewerken en de 

voorgestelde maatregelen. 

 

Juni 2017 

 

Het voorontwerp van de detailstudies werd voorgelegd aan het college. 

De totale uitvoering van de studies werd geraamd op 1.835.918,65 euro. Het 

college besliste om de detailstudies als volgt te laten uitwerken: 

- SAMWD: volledig uitwerken. 

- Centrumschool: volledig uitwerken. 

- Stadsarchief: enkel verwarming.  

- Brandweer: enkel aansluiten op het warmtenet. 

- Jeugddienst: aansluiten op het warmtenet. Relighting zal uitgevoerd worden 

in eigen regie.  

- TSAS: Het ESCO-dossier voor TSAS wordt on-hold gezet wegens een lopend 

dossier betreffende de ingebrekestelling van een aannemer. Indien dit niks 

oplevert zal Infrax verzocht worden om de volledige detailstudie verder uit te 

werken. Hierover zal tegen de start van het bouwverlof 2017 uitsluitsel 

worden gegeven. In het schepencollege van 18.07.2017 werd beslist om het 

ESCO-studie voor TSAS volledig te laten uitvoeren door INFRAX, inclusief het 

hernieuwen van het dak en plaatsen van PV-installatie. 

 

November 2017 

 

Het college neemt akte van de melding dat het warmtenet niet in dienst zal 

geraken tegen het stookseizoen 2019-2020.  



 

Met Infrax werden nieuwe afspraken gemaakt zodat de start van ESCO-werken op 

01.07.2018 aangehouden kan worden, o.a. door het voorzien van mobiele 

groepen om op aan te sluiten in afwachting op het warmtenet. Deze bijkomende 

kosten worden opgenomen als faseringskosten. 

 

Daarnaast worden volgende afspraken gemaakt:  

- Het stadsarchief wordt geschrapt wegens economisch te duur ten opzichte 

van de CO2-winst. 

- De infrax-toeslag blijft op 6,69% zoals oorspronkelijk gemeld in de 

haalbaarheidsstudie. 

- De kost voor het aansluiten van de jeugddienst op het warmtenet (leiding van 

straat naar gebouw) zal ten koste zijn van Infrax. 

 

Er werd een nieuwe raming gemaakt door Infrax voor het totaalpakket van de 

detailstudie. De totale kostprijs werd geraamd op 1.657.844,81 euro (incl. BTW).  

 

De betaling zal voorzien worden in 3 fasen: 30% na het gunnen (mei 2018), 50% 

eind 2018 en 20% in 2019 na uitvoering van alle werken. 

De budgetten werden reeds vastgelegd voor de jaren 2018 en 2019.  

 

2. Dossier voor de gemeenteraad van 16.04.2018 

 

De detailstudie met financieel overzicht wordt nu voorgelegd aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring. De totale pakketprijs bedraagt 1.657.844,81 

euro, incl. BTW. 

 

Infrax is momenteel bezig met het opvragen van ramingen bij de verschillende 

aannemers. Dit neemt echter meer tijd in beslag dan verwacht.  Gezien de 

deadline voor de start van de werken, namelijk zomervakantie 2018 (om de 

hinder voor de scholen zoveel mogelijk te beperken), wordt het dossier nu al 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Infrax zal na goedkeuring in eigen naam en voor eigen rekening opdrachten voor 

aanneming van de werken, leveringen en diensten toewijzen met naleving van de 

overheidsopdrachtenwetgeving.  

 

Het college is krachtens het gemeentedecreet bevoegd om de nodige beslissingen 

ter uitvoering van het project te nemen voor zover de voorziene budgetten niet 

worden overschreden. 

 

 

10 Gedeeltelijke wijziging (afschaffing) van voetweg 47 tussen de 

Stationsstraat en het Stationsplein te Harelbeke. Voorlopige vaststelling.  

De eigenaars van het pand Stationsplein 3 vroegen in 2012 om – in het kader van de 

herinrichting van hun tuin - het deel van voetweg 47 gesitueerd tussen het Stationsplein 

en in westelijke richting afbuigend in dit binnengebied naar de Stationsstraat en dat nu 

door hun eigendom liep, af te schaffen.  

 

In de buurtwegenatlas van midden 19e eeuw verbond voetweg 47 initieel de 

Stationsstraat met de P. De Coninckstraat als een alternatief voor de huidige 

Noordstraat. Al bij deputatiebesluit van 27.08.1909 werd een deel van de voetweg 

afgeschaft en een deel verlegd zodat er nog 2 lussen overbleven; enerzijds vanaf het 

Stationsplein langs voormeld huisnummer 3 afbuigend naar links (westelijke richting) 

langs de perceelsscheiding tussen de Stationsstraat 7 en 13; anderzijds vanaf de oprit 

van de woning Stationsstraat nr. 7, afbuigend naar rechts (oostelijke richting) langs de 



achterperceelsgrenzen van de P. De Coninckstraat 24-22-18-16-14 en uitkomend langs 

nr. 12 van diezelfde straat. De laatste lus blijft behouden.  

 

Het huidige voorstel gaat over de afschaffing van de publieke erfdienstbaarheid vanaf en 

doorheen de tuin van Stationsplein 3 in westelijke richting afdraaiend tussen de 

woningen 7 en 13 in de Stationsstraat. Dit tracé is uitgetekend als de loten A-B-C-D op 

het opmetingsplan van Landmeter Hautekiet d.d. 20.12.2014. 

 

Na een jarenlange juridische discussie tussen de stad en de eigenaar van het 

Stationsplein 3 over het al dan niet bestaan van dit publiek doorgangsrecht, besliste de 

rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk bij vonnis van 14.12.2017 in graad van beroep 

dat het publiek gebruik teniet is gegaan door het niet uitoefenen ervan gedurende meer 

dan dertig jaar en dat dit tracé aldus het statuut van buurtweg heeft verloren.  

 

Het college besliste op 16.01.2018 om te berusten in dit vonnis en stelt - omwille van de 

rechtszekerheid - voor om met toepassing van art. 28 van de buurtwegenwet, dit tracé 

formeel af te schaffen zodat de atlas in overeenstemming kan worden gebracht met het 

vonnis van 14.12.2017. Gelet op dit eindvonnis beschikken de gemeenteraad en de 

deputatie daar enkel over een gebonden bevoegdheid.  Men kan met andere woorden 

niets anders beslissen dan af te schaffen aangezien men het vonnis als rechtsfeit moet 

erkennen.  

 

Na overleg met de provinciale diensten wordt aan de raad thans voorgesteld om die 

gedeeltelijke afschaffing voorlopig vast te stellen.  

Daarna zal een openbaar onderzoek worden ingesteld om vervolgens de afschaffing 

definitief vast te stellen. Uiteindelijk zal het globale dossier voor beslissing aan de hogere 

overheid worden overgemaakt. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43, par. 2, 12° van het 

gemeentedecreet en artikel 28 van de wet van 10.04.1841 op de buurtwegen zoals van 

kracht en laatst gewijzigd bij decreet van 04.04.2014. 

 

 

11 Kosteloze wederoverdracht door het Zorgbedrijf Harelbeke aan de stad 

Harelbeke van strook openbare parking naast de Rijstpekker, Kasteelstraat 

13. Goedkeuren ontwerpakte. 

In uitvoering van de raadsbeslissing van 18.12.2017 bracht de stad bij notariële akte van 

19.12.2017 de site van het “Dorpshuis De Rijstpekker”, gelegen Kasteelstraat 13, in in 

het nieuw opgerichte zorgbedrijf Harelbeke.  

 

Ingevolge deze overdracht moet het zorgbedrijf een strook van de parking gelegen ten 

westen van de Rijstpekker, kadastraal meegaand met het oude gedeelte van het 

dorpshuis (zijnde kad.perceel 0784T, 5de afdeling B), terug overdragen naar de stad. 

Thans ligt de kosteloze overdracht van deze strook, ter inlijving in de openbare parking, 

voor. 

 

De over te dragen strook is aangeduid op het overdrachtsplan van 27.02.2018 van 

landmeter Verbeure uit Kortrijk. De overdracht betreft 105 m². 

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van overdrachtsakte (opgemaakt door notaris 

Maelfait uit Harelbeke) voorgelegd.  

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan deze kosteloze overdracht 

en de voorwaarden van de overdrachtsakte.  

 



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

2, 12° van het gemeentedecreet), die niet nominatief in het budget is voorzien. 

 

 

12 Ondergrondsbrengen netten Steentje.  Goedkeuring lastvoorwaarden, 

raming 13.102,37 euro incl. btw (0% btw)) en gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 

te 8820 Torhout. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 13.102,37 euro incl. btw (0% btw). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van aanvaarde factuur (opdrachten 

van beperkte waarde).  De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is 

dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur. 

 

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

budgetcodes 225000/067000-GGZ-GGZ 16 en 664408/064000-GGZ-GGZ 18. 

 

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). 

 

 

13 Groot onderhoud fietspaden 2018.  Goedkeuring bestek, raming ( 52.750 

euro excl. btw) en gunningswijze. 

De fietspaden in de Molenstraat en de Bavikhoofsestraat zijn in een slechte staat door 

een uitgesleten toplaag en het ontstaan van scheuren aan de oppervlakte. 

Daarom wordt de toplaag van deze fietspaden vervangen. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 18_13 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 52.750 euro excl. BTW of 63.827,50 

euro incl. 21% btw (11.077,50 BTW medecontractant). 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking, dit gezien de aard van de bestelling (raming lager 

dan 144.000 euro) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen 

biedt betreffende prijsvorming en service. 

Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie en 

anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis 

en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 30. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgestel het bestek, de raming en de gunningswijze goed 

te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet werd opgenomen 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 FACILITY 

14 Ruwbouwwerken De Vrijplaats.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

(14.800 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Voor het gebruiksklaar maken van De Vrijplaats voor de huisvesting van een tweede 

muziekvereniging dienen enkele ruwbouwwerken uitgevoerd met name: 

 

- dichtmetselen van poortopeningen, 6 stuks; 

- dichtmetselen een enkele deur en dubbele deur achterkant Peter Benoitmuseum; 

- maken van poortopening; 

- maken van dubbele deuropening en plaatsen 2 à 3-tal treden. 

 

In het kader van deze opdracht werd een technische beschrijving opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.800 euro excl. btw of 17.908 euro 

incl. 21% BTW (3.108 euro BTW medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van aanvaarde factuur (opdrachten 

van beperkte waarde).  De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is 

dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur. 

 

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

budgetcode 221007/070510-VT-VT 99. 

 

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). 

 

 

15 Leveren en plaatsen sturing sporthal Vlasschaard.  Goedkeuring 

lastvoorwaarden, raming (25.000 euro excl. btw + 21% btw) en 

gunningswijze. 

De stad heeft een aantal specifieke richtlijnen om de infrastructuur te standaardiseren en 

te uniformiseren en om efficiënt gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Een 

gebouwenbeheerssysteem kan hier voor zorgen.  

 

Om enerzijds het energieverbruik in de hand te houden en om anderzijds de reservaties 

van het gebouw efficiënt aan te sturen, wordt ervoor geopteerd om in de Vlasschaard het 

bestaande gebouwbeheersysteem van de sportdienst (“Receatex” van het bedrijf Syx 

Automation) ook te implementeren. Nu al worden de reservaties van die zaal via 

Recreatex bij gehouden op de sportdienst. Ook de facturering vloeit daar uit voort. Deze 

bestaande zaalplanningsmodule laat aan de sportdienst toe om alle verhuur van de 

infrastructuur te beheren op een snelle, uniforme en flexibele manier.   

 

De nieuwe module zal toelaten om de verlichting en verwarming te koppelen aan 

sporttakken. Bepaalde sporten behoeven minder licht en warmte dan bepaalde andere 

(oa op basis van de voorschriften van de federaties). Er kunnen ook verschillende 

regimes ingesteld worden (bv training en wedstrijd).  

 

De energiesturing omvat de  verlichting van de sportzaal, en de verlichting van het 

voetbalveld.  Daarnaast zal ook de verwarming in de kleedkamers en in de sportzaal 

gestuurd worden. Ook de warmwater-productie (douches) wordt via het systeem 



geregeld. De ervaring leert dan het koppelen van de recreatexmodule aan 

energiestuurprogramma’s van andere bedrijven niet echt werkt, gezien de complexiteit 

van de vele parameters die moeten ingegeven worden (soorten sporttakken, 

verschillende regimes, …) 

 

Voor de toegangscontrole zal gewerkt worden met het SDP-systeem dat bij de 

stadsdiensten gebruikt wordt (bijhouden uren, toegang stadhuis,…) Hiermee kan de 

sporthal op vaste tijdstippen worden open gezet of gesloten. De huidige sleutels van de 

Vlasschaard werden vervangen door badges, waardoor het toegangsverkeer wordt 

geregistreerd. Er is momenteel geen koppeling tussen SDP en het programma Recreatex, 

waar de reservaties bij gehouden worden. Dat betekent dat er dus voor die 

toegangscontrole een tweede boeking van een sportreservatie (in SDP) zal moeten 

ingevoerd worden. De sportdienst is vragende partij om die toegangscontrole ook via 

Recreatex te laten verlopen. Dat zou kunnen met dezelfde elektronische sloten, maar dan 

moet de Recreatex-module ‘toegangscontrole’ aangekocht worden. Dat kan in een latere 

fase gebeuren.  

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen sturing sporthal Vlasschaard” werd 

een technische beschrijving opgesteld door het  Departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 

incl. 21% btw (€ 5.250,00 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van aanvaarde factuur (opdrachten 

van beperkte waarde).  De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is 

dan 30.000 euro kunnen op eenvoudige manier tot stand komen via een aanvaarde 

factuur.  

Mededinging is niet mogelijk wegens de techniciteit cfr. art 42 van de wet van 

17.06.2016. Het programma Recreatex werd ontwikkeld door Syx automation en wordt 

reeds in diverse stadsgebouwen gebruikt. Het betreft eigenlijk een uitbreiding. Er is nood 

aan een uniform compatibel systeem. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, 

op budgetcode 221007/074010-VT-VT 93. 

 

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). 

 

 

16 Meubilair en kantooruitrusting.  Meubilair SABV: Metalen Ladenkasten.  

Goedkeuring bestek,  raming ( 12.396,69 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-513 opgesteld door het 

departement facility - aankoop. 

 

Het bestek gaat over de aankoop van ladenblokken van A1 en A0 formaat voor het 

gebouw van het SABV (Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming AHA. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.396,69 euro excl. BTW of 15.000 

euro incl. 21% BTW. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 



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

budgetcode 240000/082020-WOL-WOL 43. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze 

goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet werd opgenomen 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). 

 

17 Turntoestellen School Noord.  Goedkeuring bestek, raming (41.322,31 euro 

+ 21% btw) en gunningswijze.  

In het kader van deze opdracht werd een bestek door het departement facility - aankoop. 

 

De turntoestellen van school Noord verkeren in slechte toestand en zijn aan vernieuwing 

toe. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 euro incl btw. 

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 3 jaar.  

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 

over de exact benodigde hoeveelheden. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, 

op budgetcode 230000/080010-WOL-WOL 45 en in het budget van de volgende jaren. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze 

goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet werd opgenomen 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 WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

18 Ontbinding en vereffening VZW PWA Harelbeke. Goedkeuren. 

Sinds 01.01.2018 werd het PWA systeem afgeschaft en vervangen door wijkwerken.  

 

Voor de uitwerking van het PWA systeem werd in iedere gemeente een aparte VZW 

opgericht waarin naast de vertegenwoordigers van de organisaties vertegenwoordigd in 

de nationale arbeidsraad ook vertegenwoordigers van de gemeente zijn opgenomen.  

 

Voor het stadsbestuur van Harelbeke waren volgende mensen vertegenwoordigd in de 

algemene vergadering van de VZW PWA Harelbeke :  

Patrick Claerhout (Voorzitter), Dominique Windels, Fleur De Buck, Karen Feys, Geert 

Ollevier, Hilde Debruyne. 

 



Vermits het voorwerp van de PWA is weggevallen, werd voorgesteld in de algemene 

vergadering van VZW PWA Harelbeke de VZW te ontbinden en te vereffenen.  De 

algemene vergadering nam deze beslissing op 22.01.2018. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing goed te keuren en zo te beslissen 

tot ontbinding en vereffening.    

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 2, 5° van het gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Vragenkwartiertje. 


