
DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

1 Budgetwijziging 1/2018. 1ste bespreking. 

Het college, 
 
Aanhoort de toelichting door de financieel beheerder aangaande de budgetwijziging 
1/2018. 1ste bespreking. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de ingediende 
voorstellen betreffende de budgetwijziging 1/2018.  
 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Stedenbouw 

2 Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het plaatsen van een tuinhuis, Haringstraat 13. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen 
te BAVIKHOVE, Haringstraat 13, kadastraal bekend als 4e Afdeling, Sectie B nr. 52X 
strekkende tot het plaatsen van een tuinhuis. 
 
Op 26.09.2011 werd na beroep bij de Deputatie een stedenbouwkundige vergunning 
bekomen voor het bouwen van een ééngezinswoning na sloping van de bestaande 
woning. (dossier 2011/155).  
 
Deze aanvraag betreft het bouwen van een tuinhuis, na sloop van het bestaande. 
 
Het betreft een halfopen woning bestaande uit één bouwlaag met een hellend dak. 
 
Op 12,01m achter de achtergevel van de woning en op 0,90m van de linkerperceelsgrens 
staat er momenteel een houten tuinhuis met een oppervlakte van 10m². Het tuinhuis 
heeft een plat dak. 
 
De aanvrager wenst een tuinhuis van 15m² te plaatsen op dezelfde afstand achter de 
achtergevel van de woning en op 0,75m van de linkerkavelgrens. De afstand tot de 
achterkavelgrens bedraagt 6,96m. 
 
De rechterzijgevel van het tuinhuis wordt 0,70m verlengd, zodat daarachter het 
compostvat, de restafval en de pmd kan worden weggestopt. 
 
Het tuinhuis wordt afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,50m. 
 
Het tuinhuis wordt afgewerkt met vlakke aluminiumplaten of gevelpanelen met kleur 
donkergrijs of wit. 



 
Het regenwater moet afwateren op eigen terrein. 
 
Het bebouwingspercentage bedraagt 17% en 149m² bebouwde oppervlakte op een 
perceel van 870m². Na het plaatsen van het tuinhuis bedraagt de bebouwde oppervlakte 
164m² of 18,85%. 
 
Het perceel is gelegen in het BPA nr. 47 “Tramstatie” in een zone voor wonen – 
koppelbouw. 
 
De voorschriften bepalen: 

- Max. terreinbezetting 40% en max. 150m². 
- Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de terreinbezetting niet wordt 

overschreden. 
- Indien niet op de perceelsgrens wordt gebouwd, dient een afstand van 0,75m tot 

de perceelsgrens in acht te worden genomen. 
- Oppervlakte beperkt tot max. 30m² 
- Bijgebouwen op 0,75m van de perceelsgrens zijn toegelaten vanaf de maximaal 

toegelaten bouwdiepte (hier 15m) 
- Max. kroonlijsthoogte 3m. 

 
De aanvraag wijkt af inzake de terreinbezetting en wordt onderworpen aan een openbaar 
onderzoek. 
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 16.05.2018 tot en met 
14.06.2018. 

3 Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.  
(geschrapt): het bouwen van een garage, Platanenlaan 82. 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 
OMV_2018031347 2018/63 
 
De aanvraag ingediend door  



 
(geschrapt) 
werd per beveiligde zending verzonden op 15 maart 2018. 
 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 maart 2018. 
 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein : 
 
HARELBEKE 2 AFD B 0484 R 13  
 
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een gemetste garage met als adres 
Platanenlaan 82, 8530 Harelbeke. 
 
De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten. 
 
 
1. Stedenbouwkundige basisgegevens  

 
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s): 
 
Gemeentelijk 
ruimtelijk 
uitvoeringsplan 
(RUP) 

KOLLEGEWIJK RUP_34013_214
_00001_00001 

zone voor wonen – 
ééngezinswoningen – 
alleenstaande en 
halfopen bebouwing 

 
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: 
 
max. terreinbezetting 45% en 300m² - bijgebouw: max. 3m hoog – in te planten op 
min. 0,75m van de aanpalende perceelsgrenzen, mits akkoord van de aanliggende 
buren mag op de perceelsgrens worden gebouwd. – op de grens in 
onderhoudsvriendelijke materialen. 
 
 

2. Historiek 
 
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:  
 

 1972/82: Bouwen van een woonhuis (bugalow) – goedgekeurd d.d. 
16.05.1972. 

 1988/100158: Aanleggen van de inrit – goedgekeurd d.d. 24.08.1988. 
 
 

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro) 
 
Beschrijving van de plaats 
 
Het betreft een residentiële woonwijk, met hoofdzakelijk alleenstaande een halfopen 
woningen.  
 



Het betreft een alleenstaande woning bestaande uit één bouwlaag met een hellend 
dak. 
 
In de vrije zijstrook rechts van de woning ligt een lange oprit die leidt tot de houten 
garage, in de hoek van de rechterperceelsgrens en de achterkavelgrens. 
 
De houten garage heeft een oppervlakte van 21,5m² en bestaat uit één bouwlaag 
met een zadeldak. 
 
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
 
De aanvraag betreft het bouwen van een gemetste garage. 
 
De houten garage wordt gesloopt. 
 
Op circa dezelfde plaats wordt een gemetste garage gebouwd van 32m². De garage 
wordt geplaatst op de rechterperceelsgrens en op 0,60m van de achterkavelgrens. 
 
De garage wordt afgewerkt met een plat dak en de bouwhoogte bedraagt 2,50m. 
 
De garage zal gemetst worden in een rood-bezande traditionele baksteen, idem als 
de woning. 
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 551m². Na het bouwen van de garage 
bedraagt de terreinbezetting (exclusief de verhardingen) 182m² of 33%  
 
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar  
 

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars 
uitgevoerd. 

 
Gelet op het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaars (Platanenlaan 80 & 
Acacialaan 18). 

 
 
5. Adviezen 
 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.  
 
 
6. Project-MER  
 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
 
 
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester 

en schepenen 
 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van 
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 

 
a) Planologische toets: 



Het pand is het RUP Kollegewijk gelegen in een zone voor wonen – 
ééngezinswoningen – alleenstaande en halfopen bebouwing. 
 
De voorschriften bepalen: 
max. terreinbezetting 45% en 300m² - bijgebouw: max. 3m hoog – in te planten 
op min. 0,75m van de aanpalende perceelsgrenzen, mits akkoord van de 
aanliggende buren mag op de perceelsgrens worden gebouwd. – op de grens in 
onderhoudsvriendelijke materialen. 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP. De terreinbezetting wordt 
niet overschreden en de garage voldoet aan de maximale bouwhoogte. De 
aanpalende buren gaan akkoord dat er wordt gebouwd op de rechterperceelsgrens 
en in baksteen op min. 0,60m van de achterkavelgrens. 
 

b) Wegenis: 
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Platanenlaan een voldoende 
uitgeruste openbare weg is. 
 

c) Watertoets: 
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
de watersystemen worden ingeschat.  
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er 
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 
 

d) Goede ruimtelijke ordening: 
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 
 
- Functionele inpasbaarheid 

De garage wordt geplaatst op circa dezelfde plaats als de te slopen houten 
garage en die inplantingsplaats is niet storend. De garage wordt opgetrokken 
in rood-bezande traditionele baksteen, idem als de bestaande woning. Door 
die keuze van baksteen sluit de garage, wat uitzicht betreft, goed aan bij de 
woning. 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de 
omvang geen afbreuk aan de omgeving.  
 

- Mobiliteitsaspect 
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit. 
 

- Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
Na het plaatsen wordt de maximaal toegelaten terreinbezetting niet 
overschreden. 
 

- Visueel-vormelijke elementen 
De garage zal gemetst worden in een rood-bezande traditionele baksteen, 
idem als de woning. 
 

- Cultuurhistorische aspecten 
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen 
cultuurhistorische waarden in het gedrang. 
 

- Bodemreliëf 



/// 
 

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid. 
/// 

 
 
Besluit 
1. De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het bouwen van een gemetste 
garage, gelegen te Platanenlaan 82, 8530 Harelbeke te vergunnen. 

 
2. De aanvraag omvat: 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
 
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 
 
De garage moet afwateren op eigen terrein. 
 
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare 
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens 
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten 
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten 
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager. 
 
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het 
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor 
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe 
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas 
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de 
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken. 
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de 
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar 
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein). 
 
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen. 
 
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen. 
 
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen 
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring 
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, 
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten 
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet 
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen 
met vordering tot herstel op zijn kosten. 
 
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke 
rechten.  
 
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de 
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart. 
 



Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met 
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken 
 
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
 
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen 
ten laste van de bouwheer. 
 
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de 
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke 
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de 
privéwaterafvoer. 
 
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst 
kan u terugvinden op www.vlario.be)” 
 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 
 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende 
gevallen: 
 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen; 
 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 



tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in 
kennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst 
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door 
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de 
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden 
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens 
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van 
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde 
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de 
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een 
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet 
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt 
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen 
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van 
het stakingsbevel. 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg. 
 



De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van 
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:  
 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
 
2° het betrokken publiek; 
 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht;  
 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;  
 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde;  
 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
 
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat:  
 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen 
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;  
 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;  
 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 
 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na 
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning 
een vergunningsaanvraag is ingediend; 
 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 
 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending 
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
 



2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden 
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde 
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan 
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per 
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag 
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de 
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als 
onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting 
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  
 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 
  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 

 
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 

een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  
 
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen 
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de 
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en 
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 



De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of 
hij gehoord wil worden.  
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur 
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen 
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden 
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de 
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden 
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het 
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan 
aan te vragen. 
 

4 Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.  
(geschrapt): het verbouwen van een woning - plaatsen van een 
dakuitbouw, Elfbunderen 26. 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 
OMV_2018030755 2018/64 
EPB-nummer: 34013_G_2018_030755. 
 
De aanvraag ingediend door  
 
 (geschrapt) 
werd per beveiligde zending verzonden op 16 maart 2018. 
 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 maart 2018. 
 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein : 
 
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE) B 0248 C 1  
 
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning – plaatsen 
dakuitbouw met als adres Elfbunderen 26 - 8531 Harelbeke. 
 
De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten. 
 
 
1. Stedenbouwkundige basisgegevens  

 



De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s): 
 
Gewestplan KORTRIJK GWP_02000_222

_00007_00001 
woonuitbreidingsgebied 

 
De locatie is tevens gelegen in de VK Elfbunderen, afgeleverd aan MIJN HUIS d.d. 
20.02.1985 met ref. 516.1042– lot nr. 16. 
 
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast: 
Max. 2 bouwlagen – bouwdiepte gelijkvloers max.15m – uitbouwen in het dak zijn 
toegelaten over max. 50% van de bebouwde oppervlakte. 
 
 

2. Historiek 
 
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:  
 

 1987/19: Bouwen van een woonhuis – goedgekeurd d.d. 04.02.1987. 
 1988/100176: Plaatsen van een duivenhok – goedgekeurd d.d. 14.09.1988. 
 1994/100006: Bijbouwen van een autobergplaats, slopen van een duiventil – 

goedgekeurd d.d. 12.01.1994. 
 1998/121: Aanbouwen veranda – goedgekeurd d.d. 03.06.1998. 
 2008/305: Het plaatsen van zonnepanelen – goedgekeurd d.d. 09.12.2008. 

 
 

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro) 
 
Beschrijving van de plaats 
 
Het gaat om een residentiële woonwijk hoofdzakelijk bestaande uit halfopen en 
alleenstaande woningen.  
 
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit één bouwlaag 
met hellend dak. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een aangebouwde 
veranda en een garage. Tegen de linkerzijgevel van de woning en voor de garage 
werd een carport geplaatst. 
 
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
 
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning – plaatsen dakuitbouw. 
 
De bouwheer wenst de badkamer onder het dak uit te breiden. De dakuitbouw heeft 
een breedte van 3,16m en een hoogte van 2,91m en wordt afgewerkt met een plat 
dak. De nieuw ontworpen uitbreiding ligt centraal in het dak en is beperkt van 
breedte en hoogte. 
 
Het gelijkvloers wijzigt niet. 
 
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar  
 

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars 
uitgevoerd. 



 
 
5. Adviezen 
 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.  
 
 
6. Project-MER  
 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
 
 
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester 

en schepenen 
 
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van 
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 

 
a) Planologische toets: 

De woning is volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in het 
woonuitbreidingsgebied en in de verkaveling Elfbunderen, afgeleverd aan MIJN 
HUIS d.d. 20.02.1985 met ref. 516.1042– lot nr. 16 
 
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast: 
Max. 2 bouwlagen – bouwdiepte gelijkvloers max.15m – uitbouwen in het dak zijn 
toegelaten over max. 50% van de bebouwde oppervlakte. 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.  
 
De voorschriften leggen het volgende vast: 

- Afsluitingen op de rooilijn: beplanting: max. 0,50m hoog 
- Afzonderlijke bergplaatsen en bijgebouwen zijn verboden 

 
Er werd nooit een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de carport. 
Er wordt van deze aanvraag gebruik gemaakt om die te regulariseren. 
 
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat 
de voorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, niet meer als 
weigeringsgrond kunnen dienen. Er hoeft geen afwijking te worden aangevraagd. 
Het Schepencollege moet oordelen op basis van de goede ruimtelijke ordening. 
 
Het toestaan van een carport in de vrije zijstrook is niet buitengewoon. 
 

b) Wegenis: 
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat Elfbunderen een voldoende 
uitgeruste openbare weg is. 
 

c) Watertoets: 
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
de watersystemen worden ingeschat.  
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er 
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 



 
d) Goede ruimtelijke ordening: 

Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 
 
- Functionele inpasbaarheid 

De dakuitbouw wordt voorzien in het dakvlak aan de achterzijde van de 
woning. De dakuitbouw heeft dus geen invloed op het straatbeeld. De 
dakuitbouw wordt centraal geplaatst en is beperkt in breedte en hoogte.  
 
De carport die wordt geregulariseerd is achteruit geplaatst tegen opzichte van 
de voorgevellijn. Hij zit als het ware een beetje weggestopt, zodat er ook 
weinig invloed is op het straatbeeld. De carport is langs 3 zijden open en heeft 
een gebogen, doorzichtig dak. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de 
omvang geen afbreuk aan de omgeving. 
 

- Mobiliteitsaspect 
De aanvraag heeft geen gevolgen inzake mobiliteit. 
 

- Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
Het voorzien van een dakuitbouw heeft geen invloed op de bouwdichtheid, de 
schaal en het ruimtegebruik. 
 

- Visueel-vormelijke elementen 
De dakuitbouw wordt voorzien in het dak aan de achterzijde van de woning. 
De dakuitbouw wordt bekleed met een hardhout beplanking. 
 

- Cultuurhistorische aspecten 
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen 
cultuurhistorische waarden in het gedrang. 
 

- Bodemreliëf 
/// 
 

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid. 
/// 

 
 
Besluit 
1. De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het verbouwen van een 
woning – plaatsen dakuitbouw, gelegen te Elfbunderen 26, 8531 Bavikhove te 
vergunnen. 

 
2. De aanvraag omvat: 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
 
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 
 
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare 
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens 
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten 
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten 
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager. 



 
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het 
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor 
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe 
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas 
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de 
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken. 
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de 
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar 
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein). 
 
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen. 
 
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen. 
 
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen 
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring 
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, 
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten 
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet 
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen 
met vordering tot herstel op zijn kosten. 
 
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke 
rechten.  
 
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de 
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart. 
 
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met 
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken 
 
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
 
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen 
ten laste van de bouwheer. 
 
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de 
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke 
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de 
privéwaterafvoer. 
 
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst 
kan u terugvinden op www.vlario.be)” 
 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 



Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende 
gevallen: 
 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen; 
 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in 
kennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst 
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door 
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de 
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden 
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens 



indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van 
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde 
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de 
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een 
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet 
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt 
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen 
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van 
het stakingsbevel. 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van 
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:  
 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
 
2° het betrokken publiek; 
 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht;  
 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;  
 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde;  
 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
 
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat:  
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen 



of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;  
 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;  
 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 
 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na 
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning 
een vergunningsaanvraag is ingediend; 
 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 
 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending 
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden 
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde 
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan 
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per 
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag 
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de 
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als 
onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
 



2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting 
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  
 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 

 
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 

een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  
 
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen 
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de 
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en 
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of 
hij gehoord wil worden.  
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur 
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen 
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden 
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de 
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden 
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het 
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan 
aan te vragen. 
 

5 Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het 
isoleren en afwerken van de gevels van de woning, Steenbrugstraat 24. 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 
OMV_2018033577 2018/65 
 



De aanvraag ingediend door  
 
(geschrapt) 
werd per beveiligde zending verzonden op 20 maart 2018. 
 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 maart 2018. 
 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein : 
 
HARELBEKE 2 AFD C 0453 P  
 
Het betreft een aanvraag tot het isoleren en afwerken van de gevels van een 
woning zonder het wijzigen van de raamopeningen met als adres 
Steenbrugstraat 24, 8530 Harelbeke. 
 
De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten. 
 
 
1. Stedenbouwkundige basisgegevens  

 
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s): 
 
Gewestplan KORTRIJK GWP_02000_222

_00007_00001 
woongebied 

 
De locatie is tevens gelegen in de verkaveling Steenbrugstraat, afgeleverd aan 
Baudouin GOETHALS d.d. 28.04.1965 met ref. 060.472 – lot nr. 6. 
 
De verkavelingsvoorschriften vermelden niets inzake keuze materialen en kleuren. 
 
 

2. Historiek 
 
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:  
 

 1968/206: Bouwen van een woonhuis (bungalow) – goedgekeurd d.d. 
25.09.1968. 

 1969/94: Bouwen van een autobergplaats – goedgekeurd d.d. 30.04.1969. 
 2016/131: verbouwen woning met functiewijziging van interne garage naar 

bureauruimte – goedgekeurd d.d. 16.08.2016. 
 
 

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro) 
 
Beschrijving van de plaats 
 
De Steenbrugstraat wordt gekenmerkt door woningbouw. Langs die kant van de 
straat gaat het hoofdzakelijk om alleenstaande woningen. 
 
Het betreft een alleenstaande woning, bestaande uit één bouwlaag met een plat dak. 



 
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
 
Deze aanvraag betreft het isoleren en afwerken van de gevels van een woning zonder 
het wijzigen van de raamopeningen. 
 
Rondom de woning wordt een isolatie geplaatst van gemiddeld 12cm dik en afgewerkt 
met crepi in een lichtgrijze tint. Ter hoogte van de voordeur wordt de gevel afgewerkt 
met steenstrips in een lichte kleur (lichttgrijs/wit) 
 
De dakoversteek wordt eveneens geïsoleerd en afgewerkt met lichtgrijze crepie en 
afgewerkt met een dakrandje in aluminium zwart van kleur. 
 
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar  
 

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars 
uitgevoerd. 

 
 
5. Adviezen 
 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.  
 
 
6. Project-MER  
 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
 
 
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester 

en schepenen 
 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van 
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 

 
a) Planologische toets: 

De woning is volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied en in de 
verkaveling Steenbrugstraat, afgeleverd aan Baudouin GOETHALS d.d. 
28.04.1965 met ref. 060.472 – lot nr. 6. 
 
De verkavelingsvoorschriften vermelden niets inzake keuze materialen en kleuren. 
 
De omgeving wordt gekenmerkt door een menging van kleuren en materialen. 
 
Er kan worden besloten dat de aanvraag niet in strijd is met de 
verkavelingsvoorschriften. 
 

b) Wegenis: 
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Steenbrugstraat een voldoende 
uitgeruste openbare weg is. 
 



c) Watertoets: 
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
de watersystemen worden ingeschat.  
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er 
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 
 

d) Goede ruimtelijke ordening: 
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 
 
- Functionele inpasbaarheid 

Het straatbeeld van de Steenbrugstraat wordt gekenmerkt door een menging 
van kleuren en materialen, waardoor deze aanvraag niet storend is.  
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de 
omvang geen afbreuk aan de omgeving. 
 

- Mobiliteitsaspect 
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit. 
 

- Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
/// 
 

- Visueel-vormelijke elementen 
Rondom de woning wordt een isolatie geplaatst van gemiddeld 12cm dik en 
afgewerkt met crepi in een lichtgrijze tint. Ter hoogte van de voordeur wordt 
de gevel afgewerkt met steenstrips in een lichte kleur (lichttgrijs/wit) 
 
De dakoversteek wordt eveneens geïsoleerd en afgewerkt met lichtgrijze 
crepie en afgewerkt met een dakrandje in aluminium zwart van kleur. 
 

- Cultuurhistorische aspecten 
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen 
cultuurhistorische waarden in het gedrang. 
 

- Bodemreliëf 
/// 
 

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid. 
De aanvraag heeft, door het feit dat de woning op een zekere afstand van het 
voetpad ligt, geen invloed op de breedte van het voetpad. 

 
 
Besluit 
1. De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het isoleren en afwerken van 
de gevels van een woning zonder het wijzigen van de raamopeningen, gelegen in 
de Steenbrugstraat 24, 8530 Harelbeke te vergunnen. 

 
2. De aanvraag omvat: 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
 
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 
 



Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare 
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens 
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten 
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten 
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager. 
 
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het 
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor 
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe 
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas 
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de 
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken. 
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de 
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar 
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein). 
 
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen. 
 
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen. 
 
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen 
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring 
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, 
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten 
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet 
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen 
met vordering tot herstel op zijn kosten. 
 
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke 
rechten.  
 
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de 
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart. 
 
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met 
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken 
 
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
 
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen 
ten laste van de bouwheer. 
 
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de 
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke 
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de 
privéwaterafvoer. 
 



Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst 
kan u terugvinden op www.vlario.be)” 
 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 
 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende 
gevallen: 
 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen; 
 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in 
kennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een 



ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst 
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door 
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de 
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden 
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens 
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van 
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde 
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de 
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een 
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet 
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt 
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen 
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van 
het stakingsbevel. 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van 
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:  
 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
 
2° het betrokken publiek; 
 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht;  
 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;  



 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde;  
 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
 
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat:  
 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen 
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;  
 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;  
 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 
 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na 
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning 
een vergunningsaanvraag is ingediend; 
 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 
 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending 
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden 
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde 
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan 
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per 
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag 
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen. 
 



Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de 
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als 
onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting 
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  
 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  
 

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 

 
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 

een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  
 
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 
  
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen 
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de 
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en 
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of 
hij gehoord wil worden.  
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur 
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen 
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden 
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de 
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden 
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het 



recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan 
aan te vragen. 
 

6 Wijziging verkavelingsvergunning op naam van (geschrapt): het 
verkavelen van grond in 3 loten, Vlamingenstraat z/n - 8530 HARELBEKE: 
Boscompensatievoorstel 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 12.07.2017 heeft (geschrapt) een aanvraag tot verkavelingswijziging ingediend voor 
het verkavelen van grond in 3 loten in de Vlamingenstraat z/n – HARELBEKE. 
 
Er werd advies gevraagd aan de milieudienst omwille van het rooien van bomen. De 
milieudienst liet op 04.10.2017 weten dat door het groot aantal bomen en de 
bedekkingsgraad dit kan worden beschouwd als een bos. Dit hield in dat er eerst een 
ontheffing van het ontbossingsverbod moet worden bekomen van het Agentschap Natuur 
en Bos vooraleer de bomen kunnen worden gerooid. 
 
De vraag tot ontheffing van het ontbossingsverbod werd dan ook als voorwaarde 
opgelegd in de afgeleverde verkavelingsvergunning d.d. 17.10.2017. 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos liet weten dat er voor het ontbossen in woongebied 
geen ontheffing op het ontbossingsverbod nodig is, maar dat er wel een 
boscompensatievoorstel dient te worden overgemaakt aan het Agentschap Natuur en 
Bos. 
 
Er werd een boscompensatievoorstel opgemaakt door de verkavelaar. Dit dossier werd 
op 16.03.2018 door de dienst stedenbouw overgemaakt aan het Agentschap Natuur en 
Bos. 
 
Het Agentschap Natuur en Bos heeft het compensatievoorstel wat aangepast. De 
verkavelaar heeft zich akkoord verklaard met deze aanpassing. 
 
Op 04.05.2018 heeft het Agentschap Natuur en Bos zijn goedgekeurd 
boscompensatievoorstel overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het Agentschap geeft een positief advies voor het rooien van de bomen volgens het 
boscompensatievoorstel. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het positief advies van 
het Agentschap Natuur en Bos voor het rooien van de bomen volgens het aangepaste 
boscompensatievoorstel. 
 
Artikel 2: 



 
Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarden op het 
gebied van compenserende maatregelen maakt deel uit van de opgelegde voorwaarde in 
de verkavelingsvergunning op naam van (geschrapt) voor het verkavelen van grond in 3 
loten in de Vlamingenstraat z/n – HARELBEKE. 

7 Aanstelling van de Intercommunale Leiedal als ontwerper ifv. diens 
exclusiviteitencontract voor de opmaak van de voorstudie RUP Bomarbre 
Corex. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De gemeenteraad heeft bij beslissing van 16 april 2018 

- beslist tot opmaak van de voorstudie van het RUP ‘Bomarbre – Corex’ 
- de contractuele voorwaarden en de raming (17.770,72 EUR waarop geen BTW verschuldigd) 

met betrekking tot de opmaak van de voorstudie van voormeld RUP goedgekeurd; 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- de artikelen 2.2.13 en 2.2.14 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

- gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014 betreffende het exclusiviteitencontract voor het 
opmaken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, toegekend aan Intercommunale Leiedal; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
De Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk wordt aangesteld 
als stedenbouwkundig ontwerper belast met de opmaak van de voorstudie van het 
gemeentelijk RUP ‘Bomarbre-Corex’ in functie van diens exclusiviteitencontract. 

8 Aanstelling van de Intercommunale Leiedal als ontwerper ifv. diens 
exclusiviteitencontract voor de opmaak van de voorstudie van het RUP 
"zonevreemde bedrijven". 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De gemeenteraad heeft bij beslissing van 16 april 2018 

- beslist tot opmaak van de voorstudie van het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ 
- de contractuele  voorwaarden en de raming (21.954,73 EUR waarop geen BTW verschuldigd) 

met betrekking tot de opmaak van de voorstudie van voormeld RUP goedgekeurd; 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- de artikelen 2.2.13 en 2.2.14 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 



 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

- gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014 betreffende het exclusiviteitencontract voor het 
opmaken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, toegekend aan Intercommunale Leiedal 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
De Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk wordt aangesteld 
als stedenbouwkundig ontwerper belast met de opmaak van de voorstudie van het 
gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ in functie van diens exclusiviteitencontract. 

9 Gemeentelijk RUP 'Bloemenwijk-Vaarnewijk' - inroepen herzieningsraming 
(2.788,23 € waarop geen btw verschuldigd) 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 29.05.2012 tot de opmaak van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’. Hiervoor maakte Leiedal de 
afsprakennota 2012-28 op, waarvoor een basisraming van 15.143,09 € werd voorzien. 
 
Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 06.01.2014 werd beslist een aantal 
deelaspecten van het RUP verder uit te klaren, alvorens de procedure verder te zetten. 
Het betrof hier voornamelijk onduidelijkheden m.b.t. de toekomst van de site Infrax en 
het al dan niet omleiden van de provinciale fietsroute t.h.v. de sites Infrax en Geldof. 
 
Recent werd beslist om het RUP verder te zetten. Daarbij dient het voorontwerp 
aangepast en geactualiseerd te worden, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten rond de sites Infrax en Geldof.  
 
De herziening van het voorontwerp was voorzien omvat een kostprijs van 2.788,23 euro 
(cfr. goedgekeurde afsprakennota 2012-28, incl. aanpassing van de bedragen aan de 
evolutie van de gezondheidsindex). 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 

- Gemeenteraadsbeslissing van 16.07.2012; beslissing tot opmaak en goedkeuren 
voorwaarden en raming RUP ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’ 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 



BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college beslist de fase voorontwerp te hernemen en derhalve de herzieningsraming 
(2.788,23 euro waarop geen btw verschuldigd) in te roepen. 

10 Verkaveling Westwijk van N.V. ROC VASTGOED: Afleveren verkoopsattest. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd op 14.01.2014 een verkavelingsvergunning verleend aan N.V. ROC VASTGOED, 
Nijverheidslaan 31A – 8540 DEERLIJK voor het verkavelen van gronden in 8 loten met 
betrekking tot de percelen gelegen te HARELBEKE, Twee-Bruggenstraat, Abdijstraat en 
Kortrijksestraat en kadastraal bekend 1e afd. Sectie A nrs. 874K, 898N, 900S; 
 
Op 14.03.2014 werd het verkavelingscontract ondertekend. In het verkavelingscontract 
werd voor de eerste fase van de verkaveling een waarborg van 476.263,48 EUR 
opgelegd. 
 
Er werd door N.V. BNP PARIBAS FORTIS, Meir 48 – 2000 ANTWERPEN de bankwaarborg 
lastens N.V. ROC VASTGOED gesteld ten bedrage van 476.263,48 EUR. 
 
Het Schepencollege heeft op 12.01.2016 vastgesteld dat de bankwaarborg is gesteld. 
 
De borg kan, overeenkomstig het contract, voor wat het uitvoeren van wegenis- en 
rioleringswerken, voetpaden en daarbijhorende uitrustingswerken betreft, enkel voor 
80% worden vrijgegeven na voorlopige oplevering van de werken. 
 
De verkavelaar vraagt in een schrijven van 30.03.2018 een verkoopsattest voor de 
eerste fase van de verkaveling. 
 
Overeenkomstig art. 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het 
College een verkoopsattest afleveren mits er voldaan is aan de opgelegde voorwaarden 
en lasten of indien er voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg 
werd gestort. 
 
Het College kan dus een verkoopsattest afleveren 
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Art. 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 



Het College van Burgemeester en Schepenen levert een verkoopsattest af aan N.V. ROC 
VASTGOED, Nijverheidslaan 31A – 8540 DEERLIJK voor de verkaveling Westwijk in 
HARELBEKE. 

11 Nummering bouwproject Brugsesteenweg 78 – 8531 HULSTE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 10.10.2017 werd door het Schepencollege een stedenbouwkundige vergunning 
verleend aan B.V.B.A. Geert VANDENBERGHE, Brugsesteenweg 88 – 8531 HULSTE voor 
het bouwen van twee ééngezinswoningen na sloop bestaande woning in de 
Brugsesteenweg 78 – 8531 HARELBEKE. 
 
De bestaande woning met huisnummer 78 wordt gesloopt en vervangen door twee 
nieuwe ééngezinswoningen. 
 
Aldus wordt de nummering als volgt voorgesteld: 
 

 Halfopen ééngezinswoning: Brugsesteenweg 78 
 Rijwoning: Brugsesteenweg 78A 

 
Naast de bevoegde gemeentelijke diensten worden eveneens de nutsmaatschappijen, de 
betrokken overheidsdiensten en andere dienstverlenende maatschappijen alsook de 
bouwheer van deze beslissing in kennis gesteld. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot nummering van het bouwproject 
Brugsesteenweg 78. 

12 Nummering woonproject Overleiestraat 70 - Eierstraat – 8530 HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 21.02.2017 werd door het Schepencollege een stedenbouwkundige vergunning 
verleend aan THE ADDRESS, Stedestraat 51 – 8530 HARELBEKE voor het verbouwen van 
een bestaande ééngezinswoning in gesloten bebouwing tot 3 ééngezinswoningen in de 
Overleiestraat 70 – 8530 HARELBEKE. 
 
De oude woning had als adres Overleiestraat 70, omdat de woning via een smalle 
voetweg bereikbaar was vanuit de Overleiestraat. De tuin van de woning was gelegen 
aan de Eierstraat en had langs daar ook een ontsluiting voor de wagen. 
 



De bouwheer heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor het verbouwen 
van de woning tot drie ééngezinswoningen. De woningen zijn gericht naar de Eierstraat, 
vandaar ze ook een adres krijgen in de Eierstraat. Het adres Overleiestraat 70 wordt 
geschrapt. 
 
Aldus wordt de nummering als volgt voorgesteld: 
 

 De woning dichtst tegen de straat: Eierstraat 18 
 De woning erachter: Eierstraat 20 
 De woning links van de twee andere: Eierstraat 22 

 
Naast de bevoegde gemeentelijke diensten worden eveneens de nutsmaatschappijen, de 
betrokken overheidsdiensten en andere dienstverlenende maatschappijen alsook de 
bouwheer van deze beslissing in kennis gesteld. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot nummering van het woonproject 
Overleiestraat 70 - Eierstraat. 

Wonen 

13 Verslag stuurgroep Woonwijs. Kennisname. 

Neemt kennis van het vergaderverslag van de stuurgroep van Woonwijs van 03.05.2018 
met volgende agendapunten: 
 
1. Goedkeuren verslag vorig overleg 
2. Stand van zaken ‘vacature technisch medewerker’ 
3. Halfjaarlijkse rapportering 
4. Varia 
 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

14 Kleine werken Infrax 2016-2017.  Goedkeuring gunning. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Kleine werken Infrax 2016-2017” werd een offerte met 
nummer 20076004 opgesteld door Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.942,65 excl. btw of € 25.340,61 
incl. 21% btw (€ 4.397,96 Btw medecontractant). 
 



De gemeenteraad verleende in zitting van 14 mei 2018 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden en de raming van deze opdracht, met name de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Het college neemt kennis van voorgaande en gaat akkoord om deze werken te gunnen 
aan Infrax West, KBO nr. BE 0205.157.176, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 20.942,65 excl. btw of € 25.340,61 incl. btw 
(€ 4.397,96 Btw medecontractant). 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 
 
De financieel beheerder verleent visum. 
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 
-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
De opdracht “Kleine werken Infrax 2016-2017” wordt gegund aan Infrax West, KBO nr. 
BE 0205.157.176, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 20.942,65 excl. btw of € 25.340,61 incl. btw (€ 4.397,96 Btw 
medecontractant). 
 
Artikel 2: 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in het investeringsbudget  van 2018, op budgetcode 
225000/067000-GGZ-GGZ 16. 
 



15 Dossier Dagelijks Bestuur. Plaatsen dwarsduiker ikv "Aanleg voetweg 31 
Hulste".  Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Plaatsen dwarsduiker ikv "Aanleg voetweg 31 Hulste"” 
werd een technische beschrijving met nr. 18_20 opgesteld door de heer Karel Bauters, 
Departement Grondgebiedszaken. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.520,00 excl. btw of € 5.469,20 
incl. 21% btw (€ 949,20 Btw medecontractant). 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 
- NV Alg. Ond. Tibergyn, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem; 
- Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 april 2018 te bereiken. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- NV Alg. Ond. Tibergyn, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem (€ 4.100,00 excl. btw of 
€ 4.961,00 incl. 21% btw); 
- Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren (€ 6.450,00 excl. btw of 
€ 7.804,50 incl. 21% btw); 
De heer Karel Bauters, Departement Grondgebiedszaken stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde NV Alg. Ond. Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451, 
Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 4.100,00 excl. btw of € 4.961,00 incl. 21% btw (€ 861,00 Btw medecontractant). 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 224007/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2). 
 
De financieel beheerder verleende visum. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich 
daartoe te willen beperken artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de 
drempel van € 30.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid en zonder 
zich daartoe te willen beperken artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het 



college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze 
van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht 
van dagelijks bestuur; 

- het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De technische beschrijving met nr. 18_20 en de raming voor de opdracht “Plaatsen 
dwarsduiker ikv "Aanleg voetweg 31 Hulste"”, opgesteld door de heer Karel Bauters, 
Departement Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 4.520,00 
excl. btw of € 5.469,20 incl. 21% btw (€ 949,20 Btw medecontractant). 
 
Artikel 2: 
 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Artikel 3: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de heer Karel 
Bauters, Departement Grondgebiedszaken. 
 
Artikel 4: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde NV Alg. 
Ond. Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.100,00 excl. btw of € 4.961,00 incl. 21% 
btw (€ 861,00 Btw medecontractant). 
 
Artikel 5: 
 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in het investeringsbudget  van 2018, op budgetcode 
224007/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2). 
 

16 Aanleg voetweg 31 Hulste.  Goedkeuring schorsing 2. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 oktober 2017 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Aanleg voetweg 31 Hulste” aan Verhoeve 
Marc BVBA, KBO nr. BE 0878.438.829, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 15.775,00 excl. btw of € 19.087,75 incl. 21% 
btw (€ 3.312,75 Btw medecontractant). 



 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 17_11. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 31 oktober 2017 
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 4 december 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 december 2017 
goedkeuring aan de schorsing van deze opdracht voor een periode van 4 december 2017 
tot en met 4 maart 2018. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 februari 2018 
goedkeuring aan de opheffing van deze schorsing met ingang van 5 maart 2018. 
De uitvoeringstermijn bedraagt 10 werkdagen. 
Tot nu toe werd 0 dagen gewerkt zodat de resterende termijn 10 werkdagen bedraagt. 
Ons bestuur verzoekt om de werken te schorsen voor een periode van 5 maart 2018 tot 
en met 13 mei 2018. 
 
De heer Karel Bauters, Departement Grondgebiedszaken bracht gunstig advies uit over 
de schorsing gezien, op voorwaarde dat de aannemer zich ertoe verbindt om geen 
schadevergoeding te eisen omwille van de verlenging. 
 
De leidend ambtenaar de heer Karel Bauters verleende gunstig advies. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht. 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 
bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 
85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer en zonder zich daartoe te willen 
beperken bepaald artikel 105. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald en 
zonder zich daartoe te willen beperken artikel 5, § 3. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 



Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek om de opdracht “Aanleg voetweg 31 
Hulste” omwille van voornoemde redenen te schorsen voor een periode van 
5 maart 2018 tot en met 13 mei 2018. 
 
Artikel 2: 
 
De contractuele einddatum wordt aangepast volgens de door deze schorsing 
veroorzaakte vertraging. 
 
Artikel 3: 
 
Het opnieuw aanvangen van de werken op 14 mei 2018 goed te keuren. 
 
 

17 Ombouwen eilandschool tot academie.  Gunning verrekening 15. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Ombouwen eilandschool tot academie” 
aan NV De Brabant, KBO nr. BE 0405.176.027, Brugstraat 33 te 8720 Oeselgem tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.084.672,00 excl. btw of € 1.149.752,32 
incl. btw (€ 65.080,32 Btw medecontractant). 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 861.2-A15/34. 
 
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 
wijzigingen aan te brengen: 
 
Deze verrekening omvat de wijziging van het materiaal van de sandwichpanelen, extra 
cementagewerken, extra uitgevoerde / uit te voeren binnenmuren in betonsteen en een 
minprijs voor de wijzigingen aan de binnenschrijnwerken. 
In overleg met het Bestuur en de gebruiker werden een groot aantal 
materiaalwijzigingen, extra toevoegingen en enkele niet noodzakelijke dingen 
weggelaten, wat resulteert in een minprijs van 4 528,50 - Euro. 
Er werd beslist om de afwerkingskant van de sandwichpanelen te wijzigen om i.p.v. een 
gyproc afwerking naar een gelamineerde zijde. Deze afwerking heeft geen verder 
onderhoud nodig, zoals schilderwerken ed. Dit resulteert in een meerprijs van 10 278,00 
- Euro. 
 
In de sanitaire blok op het gelijkvloers werd besloten om een cementage te voorzien op 
de bestaande muren. Hierdoor wordt een proper en hygiënische afwerking bekomen 
welke ook makkelijk te onderhouden is.  Dit resulteert in een meerprijs van 1 584,00 - 
Euro. 
 
Er werden op het gelijkvloers en de eerste verdieping enkele wijzigingen aangebracht 
aan bepaalde binnenmuren in handvorm baksteen, ook waren er enkele extra 
betonmuren door stabiliteit nodig, alsook voor de wijziging van het auditorium die ter 
plaatse werden besproken. Van alle betonmuren wordt ook het meegaand voegwerk 
gerekend, wat resulteert in een meerprijs van 2 827,85 - Euro. Op de tweede verdieping 
wordt extra betonmetselwerk voorzien om de opening tussen de plaat en de 
dakelementen toe te maken, dit naar afwerking en brandveiligheid toe. Ook worden er 
muren voorzien waartegen de radiatoren geplaatst kunnen worden. De oorspronkelijk 
voorziene gyproc muren werden in verrekening 13 in min gebracht. Dit resulteert in een 



meerprijs van 3 170,00 - Euro. 
 
Deze verrekening omvat eveneens extra elektriciteitswerken, zoals een 
warmtestralingspaneel, (nood)verlichting buiten en de aansluiting van de elektrische 
bekabeling van de luifel. 
Er werd op vraag van de gebruiker een warmtestralingspaneel voorzien in de 
atelierruimte op verdieping +1. De verrekening voorziet de stralingspanelen, bediening, 
plaatsing en de nodige bekabeling. Dit resulteert in een meerprijs van 1 909,51 - Euro. 
 
Ter hoogte van de buitendeuren naar de speelplaats en richting de tuin van de 
conciërgewoning wordt extra verlichting voorzien. Hier wordt zowel noodverlichting als 
standaard verlichting voorzien. Dit resulteert in een meerprijs van 777,40 - Euro. 
 
Er wordt een extra elektriciteitskastje voorzien ter hoogte van de toiletten op het 
gelijkvloers, om nadien de elektrische voorziening van de luifel op aan te sluiten. Dit 
wordt voorzien om geen problemen te hebben met de nieuwe elektrische voorziening in 
het verbouwde gedeelte door het aansluiten van ‘verouderde’ technische installaties. Dit 
resulteert in een meerprijs van 393,90 - Euro. 
Ter hoogte van de oversteek op verdieping +2 die de verbinding maakt tussen de traphal 
en het atelier wordt een extra beplating voorzien om het zicht op de isolatieplaten weg te 
werken. Dit resulteert in een meerprijs van 950,00 - Euro. 
 
Op verdieping +1 en verdieping +2 worden de nodige schrijnwerken uitgevoerd om de 
dakconstructie volledig af te werken. Op verdieping +1 wordt de opening die de 
verbouwing met zich mee heeft gebracht toegestoken met isolatie en een afwerking van 
Pools grenen. Ook op verdieping +2 worden de openingen tussen de betonstenen muren 
en de dakconstructie toegestoken met een afwerking van Pools grenen. Dit resulteert in 
een meerprijs van 7 100,00 - Euro. 
 
Rondom de buitenramen en buitendeuren worden aan de binnenzijde nieuwe deur- en 
raamlijsten voorzien om de ramen en deur volledig af te werken. Dit gebeurt ook in 
dezelfde afwerking van Pools grenen. Dit resulteert in een meerprijs van 8 775,00 - Euro. 
 
Voor het sanitair werd gekozen om alle zaken zoals wc-rolhouder, borstelhouder, en 
dergelijke uit de aanbesteding te halen. Stad Harelbeke heeft een contract met een 
externe firma die al deze zaken plaatst en onderhoudt. Dit resulteert in een minprijs van 
961,54 - Euro. 
In de aanbesteding werden geen urinoirs voorzien, maar de locatie en aansluiting hiervan 
wel. Er worden 3 urinoirs voorzien in de toiletten op het gelijkvloers en 1 urinoir op 
verdieping +1. Dit resulteert in een meerprijs van 1 754,80 - Euro. 
 
Op verdieping +2 wordt de passerelle tussen de circulatieruimte en het atelier uitbekleed 
in grenen lattenwerk. Deze afwerking dringt zich op om een mooi afgewerkt geheel van 
de volledige zolderverdieping te krijgen. Er wordt gewerkt met dezelfde grenen afwerking 
die in de rest van het gebouw ook terugkomt. Dit resulteert in een meerprijs van 2 
890,00 - Euro. 
 
Voor het plaatsen van de riolering wordt geopteerd om een extra controleput te voorzien, 
in functie van onderhoud en toegankelijkheid bij eventuele verstoppingen. Dit resulteert 
in een meerprijs van 475,00 - Euro. 
 
Voor de blustoestellen werd ook gekozen om deze uit de aanbesteding te halen. Stad 
Harelbeke heeft een contract met een externe firma die deze plaatst en onderhoudt. Dit 
resulteert in een minprijs van 276,00 - Euro. 
Oorspronkelijk was voorzien om alle technische zaken (elektriciteitskast, brandcentrale, 
ICT, ...) te centraliseren in de stockshop. Tijdens de werken werd beslist om dit te 
verplaatsen naar de inkomzone van de leveranciers, dit om meer plaats te krijgen in de 



stockshop. Door deze te verplaatsen moet echter alle bekabeling, komende van het 
bestaand gebouw, worden uitgelengd. Dit resulteert in een meerprijs van 1 208,20 - 
Euro. 
 
Door het plaatsen van de mobiele wand moeten 2 radiatoren worden opgeschoven om de 
mobiele wand niet te hinderen. Deze voorzieningen waren reeds geplaatst voor de 
beslissing om een mobiele wand te plaatsen. De 2 radiatoren worden opgeschoven en de 
leiding wordt in opbouw aangepast naar de nieuwe positie. Dit resulteert in een meerprijs 
van 395,00 - Euro. 
 
Op vraag van het Bestuur wordt een extra inox wasbak voorzien. Er waren reeds 3 
wasbakken voorzien, maar een 4de wasbak was noodzakelijk voor de goede werking van 
de academie. Inclusief bij deze prijs zitten 2 aansluitingen koud water, de afvoer en 2 
dubbele dienstkranen. Dit resulteert in een meerprijs van 795,00 - Euro. 
 
Door de uitbreiding van de gang aan de inkom (goedgekeurd in verrekening 7 - extra 
gedeelte gang) werd tijdens het plaatsen van de brandhaspels opgemerkt dat deze niet 
meer conform waren. De ene brandhaspel op het gelijkvloers kan niet meer elke plaats 
bereiken. Hiervoor werd beslist om een extra haspel van 20m te voorzien. De 
aansluitingen hiervoor zijn reeds aanwezig. Dit resulteert in een meerprijs van 414,38 - 
Euro. 
 
Op vraag van de gebruiker werd extra bekabeling voorzien om tuinverlichting te kunnen 
plaatsen in de voortuin, naast het hellend vlak van de inkom. Daarnaast was aangepaste 
bekabeling nodig voor het uitvoeren van de doorstromers ter hoogte van de douches. 
Ook was door het verplaatsen van de datakast extra bekabeling nodig om alle 
voorzieningen voor internet en dergelijke te voorzien in de computerruimte. Dit resulteert 
in een meerprijs van 1 650,00 - Euro. 
 
In samenspraak met Stad Harelbeke werd beslist om alle sloten die betrekking hebben 
op het volledige SDP-systeem alsnog te voorzien in deze aanbesteding. Dit betreft het 
leveren en plaatsen van alle SDP-sloten en -voorzieningen. Dit resulteert in een 
meerprijs van 3 664,00 - Euro.. 
 
 
Bijwerken + € 45.246,13 

Totaal excl. btw = € 45.246,13 

Btw + € 2.714,77 

TOTAAL = € 47.960,90 
Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het 
bestelbedrag met 16,96%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 
€ 1.268.658,04 excl. btw of € 1.344.777,53 incl. btw (€ 76.119,49 Btw medecontractant) 
bedraagt en behoren bijgevolg tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 mei 2018 reeds goedkeuring aan 
verrekening 14. 
 
Voor  deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend. 
De leidend ambtenaar mevrouw Marie Vaneeckhout verleende gunstig advies. 
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, 2017 
en 2018, op budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 
De financieel beheerder verleende visum. 
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a. 
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 37. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
De werken in verrekening 15 worden gegund aan NV De Brabant, KBO nr. BE 
0405.176.027, Brugstraat 33 te 8720 Oeselgem voor het totaalbedrag in meer van 
€ 45.246,13 excl. btw of € 47.960,90 incl. btw (€ 2.714,77 Btw medecontractant). 
 
Artikel 2: 
 
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 
 

18 Buurttuinen Goudwinde.  Goedkeuring gunning. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Buurttuinen Goudwinde” werd een technische beschrijving 
met nr. 18_21 opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken - Milieu. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.419,99 excl. btw of € 15.028,19 
incl. 21% btw (€ 2.608,20 Btw medecontractant). 
De gemeenteraad verleende in zitting van 15 mei 2018 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden en de raming van deze opdracht, met name de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
VZW Constructief, Warande 7 te 8501 Heule werd uitgenodigd om een offerte in te 
dienen. 
 



Er werd 1 offerte ontvangen van VZW Constructief, Warande 7 te 8501 Heule 
(€ 12.419,99 excl. btw of € 15.028,19 incl. 21% btw). 
De heer Yves De Bosscher, Departement Grondgebiedszaken stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde VZW Constructief, KBO nr. BE 0465.225.262, Warande 7 te 
8501 Heule, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 12.419,99 excl. btw of 
€ 15.028,19 incl. 21% btw (€ 2.608,20 Btw medecontractant). 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 222007/039000-GGZ-GGZ 75. 
 
De financieel beheerder verleende visum. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen 
 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich 
daartoe te willen beperken artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de 
drempel van € 30.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door het Departement 
Grondgebiedszaken - Milieu. 
 
Artikel 2: 
 
De opdracht “Buurttuinen Goudwinde” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde VZW Constructief, KBO nr. BE 0465.225.262, Warande 7 te 
8501 Heule, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 12.419,99 excl. btw of 
€ 15.028,19 incl. 21% btw (€ 2.608,20 Btw medecontractant). 
 
Artikel 3: 
 



De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in het investeringsbudget  van 2018, op budgetcode 
222007/039000-GGZ-GGZ 75. 
 

19 Buurttuinen Goudwinde.  Goedkeuring aanvangsdatum. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van heden goedkeuring 
aan de gunning van de opdracht “Buurttuinen Goudwinde” aan VZW Constructief, KBO 
nr. BE 0465.225.262, Warande 7 te 8501 Heule tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 12.419,99 excl. btw of € 15.028,19 incl. 21% btw (€ 2.608,20 
Btw medecontractant). 
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan. 
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer VZW Constructief, 
Warande 7 te 8501 Heule. 
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 16 mei 2018. 
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 16 mei 2018 en 
de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen. 
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 25 
werkdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich 
daartoe te willen beperken artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de 
drempel van € 30.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 



De aanvangsdatum van de opdracht “Buurttuinen Goudwinde” wordt vastgesteld op 
16 mei 2018. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 25 
werkdagen. 
 
Artikel 2: 
 
De aannemer, VZW Constructief, KBO nr. BE 0465.225.262, Warande 7 te 8501 Heule, 
wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Juridische dienst 

20 Organisatie collegezitting op 13.08.2018 i.v.m. de registratie van niet-
Belgische kiezers. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
1. 
 
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 kunnen ook niet-Belgische 
burgers van de Europese Unie en niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie 
stemmen. 
 
Als niet-Belg dienen deze burgers aan een aantal voorwaarden te voldoen: 
 

- 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen; 
- op 01.08.2018 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 

betrokken gemeente; 
- op dag van de verkiezingen niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht; 
- een ononderbroken verblijfsperiode van vijf jaar hebben voor burgers met een nationaliteit 

van een land van buiten de Europese Unie. 
 
Voormelde niet-Belgen kunnen ook enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
indien zij zich tegen uiterlijk 31.07.2018 lieten inschrijven op de kiezerslijst.  Daartoe 
dienen ze een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de dienst burgerzaken. Hiervoor zijn 
typeformulieren beschikbaar. Niet-Belgische burgers met nationaliteit van de Europese 
Unie kunnen zich gelijktijdig laten registreren voor de Europese verkiezingen van 
mei/juni 2019. 
 
De opname op de kiezerslijst van een niet-Belg vereist een formele collegebeslissing (zie 
de M.B.’s van 13.01.2006, zowel voor EU-vreemdelingen als niet-EU-vreemdelingen, ook 
wat betreft de te hanteren modellen). 
 
2. 
 
De laatste zitting van het college voor de zomervakantie is deze van 24.07.2018.  Daarop 
zullen de beslissingen betreffende de al ingediende aanvragen worden voorzien. 
 
In theorie kunnen niet Belgen echter nog tot en met 31.07.2018 hun opname op de 
kiezerslijst vragen.  Deze kiezerslijst wordt door Cevi uit het rijksregister getrokken in 
het weekend van 18 en 19.08.2018. 
 



Gegeven het voorgaande is er nog voor het eerste reguliere college na de vakantie van 
21.08.2018 een college nodig om eventueel een beslissing te nemen over de na 
24.07.2018 ingekomen aanvragen.  Deze zitting moet tijdig plaats hebben, zodat Cevi 
eventueel nog tijdig kan worden verwittigd. 
 
Vanaf 13.08 zijn vijf leden van het college beschikbaar, waardoor het quorum wordt 
gehaald.  Er wordt dan ook voorgesteld om op 13.08.2018 te vergaderen met het oog op 
de beslissing over aanvragen van vreemdelingen tot opname op de kiezerslijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 ontvangen na 24.07.2018. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Beslist tot het houden van een vergadering van het college met het oog op de beslissing 
over aanvragen van vreemdelingen ontvangen na 24.07.2018 tot opname op de 
kiezerslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 op 13.08.2018 te 9 u.  

21 Catering verkiezingen. Akkoord verdere regeling en opmaak bestelbon. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De algemene nota in verband met de lokale verkiezingen van 14.10.2018 werd 
behandeld in de zitting van het college van 24.04.2018.  Inmiddels kon op vrijdag 
04.05.2018, in aanwezigheid van Naïra Harutjunjan, worden overlegd met mevr. Rosane 
Verhelst van de cafetaria van CC Het Spoor. 
 
Na de evaluatie van de laatste verkiezingen werd beslist om ’s morgens (voor de 
stembureaus) via de stad drie gratis ontbijtkoeken, water en koffie te voorzien voor de 
leden van deze bureaus via een externe leverancier aan te duiden via facility (water en 
koffie enkel in de stembureaus)  
 
Voor de namiddag werd beslist dat een cateraar de broodjes levert. 
Het college opteerde op 24.04.2018 mevrouw Rosane Verhelst aan te stellen. 
 
Na het overleg van 04.05.2018 wordt het volgende voorgesteld aan het college: 
 
1. Koffie ‘s morgens (stembureaus): 
1.  
Rosane Verhelst neemt contact op met Bruynooghe Koffie.  Ze zal er de koffiedouches 
bestellen en de koffie laten doorlopen.  Ze zorgt ervoor dat de koffie bedeeld wordt op 
alle stemlocaties.   
 
Er worden 2 kannen van 2,2 liter voorzien per stembureau (inclusief kopjes, suiker melk 
en roerstaafjes).  Kostprijs per kan: 20 euro.  Eén kan komt overeen met twee 
kopjes/persoon. 
 
Totaal kostprijs: 30 bureaus x 20 eur/kan x 2 kannen = 1.200 euro incl. BTW 
 



2. Water in stembureaus: 
2.  
Facility aankopen maakt een bestelbon op voor levering van water via Culligan (zie 
systeem stadhuis). 
Facility (Hans Reynaert) zorgt voor het afhalen van de plaatsing op de stemlocaties en 
het terugbezorgen van de houders en de bekertjes. 
 
Totaal kostprijs: 200 euro incl. BTW 
 
3. Ontbijtkoeken ’s morgens stembureaus: 
3.  
Facility aankopen heeft verschillende bakkers bevraagd en zorgt voor de opmaak van een 
bestelbon voor Bakkerij Pattientje tegen de som 673,75 euro incl. btw, vervoer en 
levering en blanco (neutrale) verpakking inbegrepen.  
 
4. Broodjes voor telbureaus en hoofdbureau in CC Het Spoor en politie: 
4.  
De broodjes voor de telbureaus (met kaas, hesp en gehakt) worden geleverd door 
Rosane Verhelst en aangerekend aan stad tegen een prijs van 1,30 euro per broodje 
(voorheen en al sinds jaren 1,20 euro per broodje).  
 
Er dienen 550 broodjes bereid te worden. 
 
Totaal kostprijs: 715 euro incl. BTW 
 
 
5. Dranken in telbureaus: 
5.  
Er zijn 20 telbureaus voorzien (18 in de grote zaal van het Spoor en 2 in de loge).   
 
Rosane Verhelst neemt voor de telbureaus drank uit de stock van het OC (drank beleverd 
door Bavik) en betaalt die aan de stad.  Rosanne zorgt ervoor dat iedereen die in een 
telbureau zetelt voorzien wordt van bonnetjes (3 bonnetjes/persoon, ook voor de 
getuigen).  
 
Kostprijs per drankje: 1,80 euro per drankje (dus enkel gewone dranken). 
 
Totale geraamde kostprijs (aantal getuigen niet exact bekend): 420 drankjes (20 x 7 x 3) 
x 1,80 euro/drankje = 756 euro incl. BTW 
 
Rosane Verhelst factureert dit bedrag aan de stad. 
 
6. Dranken in hoofdbureau 
6.  
Deze dranken worden door Rosanne vanuit haar cafetaria beleverd (dit gebeurt bij 
andere activiteiten ook, bv. vergaderingen waarop Rosane broodjes levert – zoals in 
casu). 
 
Kostprijs: 2,20 euro per drankje (dus ook hier enkel gewone dranken).   
 
Totale kostprijs: 124 drankjes x 2,20 euro/drankje = 404,80 euro incl. BTW 
 
Rosane Verhelst factureert dit bedrag aan de stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 



Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het bovenvermelde en verklaart zich akkoord voor de 
opmaak van de bestelbons rond de catering. 

22 Poolstok (voormalig Jobpunt Vlaanderen). Buitengewone algemene 
vergadering en algemene vergadering van 25.05.2018. Kennisname van de 
agenda, statutenwijziging en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiging.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De stad Harelbeke is vennoot bij Poolstok (de nieuwe naam voor Jobpunt Vlaanderen), 
Vlaams selectiecentrum van het overheidspersoneel cvba.  
 
Nadat het college op 24.04.2018 het deel van de dagorde van de gemeenteraad van 
14.05.2018 had vastgesteld waaromtrent de voorzitter van de raad zou worden verzocht 
de gemeenteraad samen te roepen, bereikte op 03.05.2018 het bundel betreffende de 
gewone en de bijzondere algemene vergadering van Poolstok (voormalig Jobpunt 
Vlaanderen) de stad.  
 
De algemene vergadering van Poolstok heeft plaats op 25.05.2018 om 11.00 u. in zaal 
Terra van de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Heverlee. 
 
Op de agenda van de bijzondere algemene vergadering staat onder andere een 
statutenwijziging.   Het goedkeuren van een statutenwijziging behoort tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad (zie art. 43 par. 2, 5° van het GD, minstens de 
restbevoegdheid van de gemeenteraad opgenomen in art. 42 42 par. 1). 
 
De agenda van de (buitengewone) algemene vergadering is de volgende: 
 
Buitengewone algemene vergadering 
 

1.  Samenstelling van het bureau van de vergadering.  

2.  Samenstelling van de vergadering – aanwezigheidslijst.  

3.  Statutenwijziging.  

Artikel 1 - Benaming  
Voorstel tot toevoegen van de handelsnaam 'Poolstok' in de laatste zin van dit 
artikel. Om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen, is cf. 
juridisch advies een wijziging van het decreet aangewezen. De nieuwe naam kan 
echter wel aan de statuten worden toegevoegd.  

 
De tekst van artikel 1 zou dan als volgt luiden:  
"De benaming van de vennootschap is 'Vlaams Selectiecentrum voor het 
Overheidspersoneel c.v.b.a'. De vennootschap kan haar activiteiten ook voeren 
onder de naam 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok'."  
Voorstel tot het vervangen, doorheen de tekst van de statuten, van elke verwijzing 
naar 'Jobpunt Vlaanderen' door 'Poolstok'.  



 
Noot : Artikel 1bis van het Decreet houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt 
Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen verwijst naar 
“Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel - Jobpunt Vlaanderen, 
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 
0466.540.504” en dit als volgt: “In dit decreet wordt verstaan onder Jobpunt 
Vlaanderen : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vlaams 
Selectiecentrum voor het overheidspersoneel - Jobpunt Vlaanderen, ingeschreven in 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0466.540.504”. 

 
Algemene vergadering: 
 

1.  Samenstelling van het bureau van de vergadering.  

2.  Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de 
commissaris m.b.t. het boekjaar 2017.  

3.  Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur 
en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2017. 

4.  Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017. 

5.  Bestemming van het resultaat. 

6.  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2017. 

7.  Ontslagen en benoemingen.  

8.  Goedkeuring van de bezoldigingen. 

 
De gemeenteraad heeft op 27.05.2013 de heer David Vandekerckhove, schepen, en de 
heer Alain Top, burgemeester, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 
 
In de zitting van 21.12.2015 werd de heer Michael Vannieuwenhuyze als effectief 
vertegenwoordiger aangesteld ter vervanging van de heer David Vandekerckhove voor de 
duur van de legislatuur. 
 
Het college neemt kennis van het bundel en geeft de vertegenwoordiger het mandaat om 
zich te onthouden bij de stemming van de agendapunten van de (buitengewone) 
algemene vergadering van Poolstok van 25.05.2018 aangezien de van een 
statutenwijziging behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad (zie art. 43 par. 2, 
5° van het GD, minstens de restbevoegdheid van de gemeenteraad opgenomen in art. 42 
42 par. 1). 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 42 
par. 1,  

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 

- Gemeenteraadsbesluit dd. 27.05.2013 betreffende de aanstelling van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger; 

- gemeenteraadsbesluit dd. 21.12.2015 betreffende de vervanging van de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger.  

 



Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de agenda en de statutenwijziging op basis van de 
bekomen documenten van de (buitengewone) algemene vergadering van Poolstok van 
25.05.2018. 
 
Artikel 2:  
 
De stadsvertegenwoordiger krijgt, op basis van de bekomen informatie mandaat om zich 
te onthouden bij de goedkeuring van deze statutenwijziging. 
 
Artikel 2:  
 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de voorzitter van Poolstok t.a.v 
de heer Luc Martens, Technologielaan 11, 3001 Heverlee.  
 

23 (geschrapt) 

24 Algemeen directeur.  Vervanging bij afwezigheid, verhindering of vacature 
van het ambt vanaf 01.08.2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
1. De gemeenteraad erkende op 17.06.2013 – na aanpassing van het gemeentedecreet - 
de waarnemers van de stadssecretaris die deze laatste, met toepassing van art. 81 
vierde lid van het gemeentedecreet, kon aanstellen om hem te vervangen bij afwezigheid 
of verhindering. 
Volgende personen werden erkend: 

- als eerste vervanger: de heer Frank Detremmerie; 
- als tweede vervanger: de heer Wouter Linseele; 
- als derde vervanger: de heer Stijn Maselis; 
- als vierde vervanger: mevrouw Ann Noppe. 

De heer Stijn Maselis werkt inmiddels niet meer voor de stad. 
 
2. Ingevolge Deel 6, Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 (art. 581 – 589) van het decreet 
lokaal bestuur van 22.12.2017 (DLB) moet er uiterlijk tegen 01.08.2018 hetzij een 
algemeen directeur zijn, hetzij een waarnemend algemeen directeur.  De ambten van 
gemeentesecretaris en OCMW-secretaris verdwijnen vanaf 01.08.2018. 

7.  
8. De algemeen directeur is personeelslid van de gemeente en oefent vanaf 01.08.2018 de 

taken en (eventueel gedelegeerde) bevoegdheden uit van de gemeentesecretaris en de 
OCMW-secretaris (art. 587 eerste lid DLB).  De waarnemend algemeen directeur (in het 
geval er geen algemeen directeur zou zijn tegen 01.08.2018) oefent vanaf deze datum 
alle bevoegdheden van de algemeen directeur uit (art. 584 par. 1 tweede lid DLB). 



9.  
10. Zowel voor de algemeen directeur als voor de waarnemend algemeen directeur bepaalt 

het DLB in respectievelijk art. 587 derde lid en art. 584 par. 1 eerste lid DLB dat de 
gemeenteraad de vervanging bij afwezigheid, verhindering of vacature/einde van de 
waarneming regelt. 

11.  
12. De aangehaalde bepalingen zijn overeenkomstig art. 609 tweede lid DLB en de publicatie 

van het DLB in het Belgisch Staatsblad van 15.02.2018 in werking sedert 25.02.2018. 
13.  

3. Aangezien het ambt van gemeentesecretaris vanaf 01.08.2018 verdwijnt, vervalt ook 
de aangehaalde beslissing van de gemeenteraad van 17.06.2013.  De toen ingestelde 
vervangingsregeling gaat immers uit van het bestaan van de functie van 
gemeentesecretaris en deze valt weg vanaf 01.08.2018.   

14.  
15. Bovendien is de functie van algemeen directeur een andere functie en schrijft de 

aangehaalde decretale bepaling voor dat de gemeenteraad de vervanging van de 
algemeen directeur moet regelen. 

16.  
17. Gelet op art. 587 eerste lid DLB strekt deze vervanging zich ook in het OCMW uit. 
18.  

4. Gezien het voorgaande dient aan de gemeenteraad voorgesteld de vervangers aan te 
duiden die, bij afwezigheid, verhindering en in geval van vacature vanaf 01.08.2018 de 
algemeen directeur zullen vervangen. 

19.  
20. Het college stelt de hierna volgende lijst van vervangers voor waarbij telkens wordt 

overgegaan naar de volgende vervanger bij onbeschikbaarheid van de voorgaande 
vervanger. 

21.  
22. Voor het opmaken van deze lijst gaat het college uit van het feit dat de algemeen 

directeur een personeelslid is van de gemeente, de al eerder op 17.06.2013 opgemaakte 
lijst en de ervaringen ermee, de bekendheid van de betrokkenen met de toepasselijke 
organieke regelgeving en tot slot hun plaats in de organisatie. 

23.  
24.  

- eerste vervanger: de heer Frank Detremmerie 
- tweede vervanger: de heer Wouter Linseele 
- derde vervanger: mevrouw Annelies Demeurie 
- vierde vervanger: mevrouw Ann Noppe 
- vijfde vervanger: mevrouw Katrien Bekaert 

Verwijzend naar volgende wettelijke en decretale bepalingen: 
 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 
art. 35 par. 2, 3°, art. 28 par. 1, 1° en art. 57 par. 1 eerste zin; 

- het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 (DLB), inzonderheid en zonder zich 
daartoe te willen beperken art. 584, 587 en 609 tweede lid. 

 
Om deze redenen; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Beslist volgende lijst aan de gemeenteraad van 18.06.2018 voor te leggen: 
 

- eerste vervanger: de heer Frank Detremmerie 
- tweede vervanger: de heer Wouter Linseele 
- derde vervanger: mevrouw Annelies Demeurie 



- vierde vervanger: mevrouw Ann Noppe 
- vijfde vervanger: mevrouw Katrien Bekaert 

Personeel 

25 Bevordering op proef naar contractueel vakman 'groen' (D1-D3), binnen 
het departement facility. 

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

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

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

 
In zitting van de gemeenteraad van 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met 
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27.02.2018 1 VTE 
functie van vakman ‘groen’ (D1-D3) vacant verklaard met onmiddellijke ingang en beslist 
deze functie in te vullen via een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure. 
 
Het college heeft eveneens in zitting van 27.02.2018 de selectieprocedure, de 
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor 
de selectieprocedure van vakman ‘groen’ (D1-D3). 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27.03.2018 kennis 
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Op 03.04.2018, 10.04.2018 en 20.04.2018 werden respectievelijk de preselectie, 
technische en mondelinge proeven georganiseerd. 
 
Uit het verslag van de selectiecommissie van 20.04.2018 blijkt dat volgende kandidaten 
geslaagd zijn in de selectieproeven, in volgorde :  

- (geschrapt) 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30.04.2018 kennis 
genomen van de resultaten van de selectieprocedure. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30.04.2018 een 
werfreserve voor de functie van vakman ‘groen’ (D1-D3) vastgesteld, ingaand op 
20.04.2018 en geldig voor een termijn van 3 jaar, waarin de geslaagde kandidaten 
werden opgenomen. 
 
Het volledig dossier, alsmede het individuele dossier van de kandidaten heeft ter 
beschikking gelegen voor de leden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Met inachtname van de examenuitslag, alsmede de titels en verdiensten van de 
kandidaten. 
 
(geschrapt) komt als best gerangschikte kandidaat uit de selectieproeven. 



 
Volgens het college van burgmeester en schepenen zijn er geen andere argumenten om 
de rangschikking van de kandidaten, zoals de examenuitslag  aangeeft, te wijzigen. 
 
(geschrapt) is binnen ons bestuur in dienst sedert 01.08.2012  als contractueel 
onderhoudsmedewerker (E1-E3) binnen het departement Facility, met een contract van 
onbepaalde duur.   
 
Betrokkene voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden en komt in aanmerking voor 
bevordering op proef naar vakman ‘groen’ (D1-D3)  en dit met ingang van 01.06.2018. 
 
Overeenkomstig hoofdstuk XII, afdeling IV van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel is de duur van de proeftijd 6 maanden. 
 
De invulling van deze functie situeert zich binnen het kader van de in 2010 goedgekeurde 
personeelsformatie en latere wijzigingen. 
 
De resterende kandidaat blijft opgenomen op de werfreserve vastgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 30.04.2018. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

 Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°; 
  Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel : 

* Bijlage II – Bijzondere Benoemings- en bevorderingsvoorwaarden ; 
          * Titel II de loopbaan, hoofdstuk II de aanwerving,  hoofdstuk III  de  
             selectieprocedure, afdeling I algemene regels voor de selectie en afdeling  II  
              het verloop van de selectie en hoofdstuk XII de bevordering. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
(geschrapt) wordt bevorderd op proef naar contractueel vakman ‘groen’ (D1-D3) binnen 
het departement Facility, met ingang van 01.06.2018. 
 
Artikel 2 : 
 
De proeftijd wordt vastgesteld op 6 maanden. 
 
Artikel 3 : 
 
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld. 

26 Bestendiging aanstelling tijdelijk onderhoudsmedewerker 'groen' (E1-E3), 
binnen het departement facility. 

(geschrapt) 
 



27 Aanstelling tijdelijk onderhoudsmedewerker 'poets' (E1-E3), binnen het 
departement facility. Vervangingsopdracht. 

(geschrapt)

28 Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor 
polyvalente onderhoudsmedewerkers (E1-E3). Vaststelling van de 
selectieprocedure, de selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de 
selectiecommissie. 
  
 

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

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

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

 
In zitting van de gemeenteraad 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met 
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd. 
 
Naar aanleiding van de pensioneringen van (geschrapt), beiden statutaire 
onderhoudsmedewerkers binnen het departement facility (afdeling sport), werd een 
interne oproep gelanceerd. Binnen de organisatie bleek hier echter geen interesse. 
Bijgevolg komen 2 VTE functies van onderhoudsmedewerker vacant. 
 
Voor de concrete invulling van deze functies moet een aanwervingsprocedure worden 
georganiseerd voor de graad onderhoudsmedewerker (E1-E3). 
 
Er wordt het college voorgesteld om een selectieprocedure op te zetten die in een 
werfreserve zal resulteren waaruit organisatie breed kan gerekruteerd worden en niet 
uitsluitend binnen de sportdienst.  
 
Binnen de organisatie zijn er momenteel geen lopende werfreserves meer voor de graad 
onderhoudsmedewerker. Om efficiënt op toekomstige personeelsbehoeften te kunnen 
inspelen kan een algemene werfreserve voor onderhoudsmedewerker een meerwaarde 
betekenen. 
 
Binnen deze selectie zal met veel aandacht gescreend worden op de competenties 
verbonden met de organisatiecultuur en organisatiewaarden enerzijds en zal op 
generieke vaardigheden gescreend worden. Op die manier wordt gestreefd om een 
werfreserve vast te leggen waar kwalitatieve polyvalente kandidaten worden in 
opgenomen met een profiel die aansluit bij de cultuur van deze organisatie.  
Eens een kandidaat in dienst treedt, kunnen de specifieke – dienst gebonden – 
vaardigheden en kennis gemakkelijk on the job en via training worden ontwikkeld. (Dit in 
tegenstelling tot bepaalde andere gedragscompetenties).  
 



Het komt het college van burgemeester en schepenen toe voor hiervoor aangehaalde 
functie – overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel – over te gaan tot de vaststelling van de selectieprocedure, de 
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie; 
 
In toepassing van artikel 5 §2, §3 en §1 van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel kiest het college van burgemeester en schepenen ervoor dat de 
hiervoor vermelde functie zal worden ingevuld bij wijze van een aanwervingsprocedure. 
 
In toepassing van artikel 8 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 
wordt verwezen naar de selectievoorwaarden zoals opgenomen in de “Bijlage II.  
Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” van de Rechtspositieregeling voor 
het Gemeentepersoneel. 
 
In toepassing van artikel 11 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 
dient de wijze van externe en interne bekendmaking vastgesteld. 
 
In toepassing van artikel 15 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 
dient het selectieprogramma vastgesteld. 
 
In toepassing van artikel 16 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel 
dient de selectiecommissie vastgesteld. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid: 
 de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving en de selectieprocedure; 
 de “Bijlage I.  Diplomavoorwaarden”; 
 de “Bijlage II.  Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”; 
 de “Bijlage III.  Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel”; 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Voor volgende functie wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar, 
waarin alle geslaagde kandidaten zullen worden opgenomen, dit teneinde bij het 
vacant worden van de functie spoedig tot een bezetting over te gaan: 

- onderhoudsmedewerker (E1-E3). 
 
Artikel 2: 
 
De in artikel 1 vermelde functie zal worden ingevuld bij wijze van een 
aanwervingsprocedure. 
 
Artikel 3: 
 
De selectievoorwaarden voor de in artikel 1 vermelde functie wordt vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, 
inzonderheid zoals opgenomen in de “Bijlage II.  Bijzondere benoemings- en 
bevorderingsvoorwaarden”. 



 
Artikel 4: 
 
De externe bekendmaking van de vacature voor de aanwervingsprocedure van de in 
artikel 1 vermelde functie gebeurt als volgt : 
1. lokaal verschijnende kranten of weekbladen; 
2. de VDAB; 
3. de gemeentelijke website; 
4. Digitaal via vacature.com en regiojobs. 
 
De interne bekendmaking van de vacature gebeurt via het intranet, affichering in de 
personeelslokalen en bij afwezigheid op de werkvloer per brief. 
 
Deze vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in 
het sollicitantenbestand. 
Voor de externe bekendmaking wordt samengewerkt met Poolstok. 
 
Artikel 5: 
 
Het selectieprogramma voor de aanwervingsprocedure van de in artikel 1 vermelde 
functie wordt als volgt vastgesteld : 
A) Praktische proef (op 50 pt): de kandidaten voeren een aantal praktijkopdrachten uit, 
relevant voor onderhoudsmedewerkers binnen de diverse departementen. 
 
B) Mondelinge proef (op 50 pt) : 
Een interview op basis van het curriculum vitae van de kandidaat. In het mondeling deel 
worden de competenties zoals opgenomen in de functiebeschrijving getest. 
 
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk deel van de 
proef, 60 % op elke proef afzonderlijk en 60 % op het geheel van de selectieproef. 
 
Artikel 6: 
 
De selectiecommissie voor de aanwervingsprocedure van de in artikel 1 vermelde functie 
wordt als volgt vastgesteld: 
1. de stadssecretaris (of zijn afgevaardigde) en een medewerker van het stadsbestuur 

(met minstens een gelijke graad, indien niet invulbaar: een bijkomende externe 
deskundige); 

2. minstens 1 extern deskundige (zowel externe personen als externe organisaties 
(selectiebureau) kunnen deel uitmaken van een selectiecommissie). 
 

Artikel 7: 
De nominatieve vaststelling van de jury wordt tijdens een later college vastgelegd, dit 
voor aanvang van de eerste selectieproeven. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

29 Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van kohierbelasting op barpersoneel, 
privéclubs en rendez-voushuizen. Aanslagjaar 2017. 

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



De gemeenteraad heeft op 16 december 2013 de belasting op barpersoneel, privé-clubs 
en rendez-voushuizen voor het aanslagjaar 2014 t.e.m. aanslagjaar 2019 vastgesteld. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- Artikel 4 § 3 van het Decreet van 30 mei 2008, waarbij de kohieren door de bevoegde 
overheid worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
«Stemresultaat» 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het belastingkohier van de belasting op barpersoneel, privé-clubs en rendez-voushuizen, 
aanslagjaar 2017, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor een bedrag van 30 000 
euro.  
Aantal artikels: 06. 
 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

30 Annulatie kermisattracties Sinksen kermis 2018. 

Het college, 
 
Voor het eerst staat er op het Plein op het Eiland geen tent en worden er ook geen 
optredens georganiseerd door de uitbaters van de cafés gelegen in de onmiddellijke 
omgeving van het Plein. 
 
Op dit moment zijn er 3 contracten voor een kermisattractie tijdens het kermisweekend 
van Pinksteren op het Eiland. 
Vanessa Lasou met een vis- en eendjesspel + een ballenspel (= 2 attracties) en Sharon 
& Sharis Bultinck met een oliebollenkraam. 
 
Op maandag 14 mei 2018 heeft de plaatsmeester van de kermissen een telefoontje 
gekregen van Vanessa Lasou met de mededeling dat zowel zijzelf als Sharon Bultinck hun 
standplaats niet innemen dit jaar gezien er op het Plein geen optredens e.a. 
plaatsvinden. 
 
Er wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat om het betaalde standgeld terug te betalen 
(2 x 30 euro + 50 euro gebruik elektriciteit) aan Vanessa. Sharon & Charis Bultinck 
betaalden het standgeld nog niet. 
Wel wil men volgend jaar – 2019 – terug aanwezig zijn indien er feestactiviteit is tijdens 
het Pinksterweekend op het Plein op het Eiland. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 



BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Neemt kennis van de annulaties met de kermisattracties vis- en eendjesspel + ballenspel 
door Vanessa Lasou en Sharon & Sharis Bultinck met hun oliebollenkraam voor 2018 
tijdens het kermisweekend op het Plein op het Eiland omwille van het feit dat er op het 
Plein zelf geen enkele feestactiviteit doorgaat tijdens het Pinksterweekend. 
 
Artikel 2: 
 
Het standgeld voor het vis- en eendjesspel + ballenspel + gebruik elektriciteit ( 30 euro 
+ 30 euro + 50 euro) wordt terugbetaald aan Vanessa Lasou. 
 
Artikel 3: 
 
Vanessa Lasou en Sharon & Charis Bultinck worden in 2019 terug aangeschreven door de 
plaatsmeester van de kermissen. 

31 Aanvraag straatfeesttoelage 'Papestuk'. 

Het college, 
 
Om het woonklimaat in de stad te verbeteren en het gemeenschapsgevoel aan te 
wakkeren, keurde de gemeenteraad in zitting van 19.02.2018  het reglement ‘feest- en 
wijkfeestcomités en straatfeesten’ goed. In het reglement werden de voorwaarden en 
modaliteiten voor de toelagen vastgelegd.    
 
Op 09.05.2018 diende (geschrapt) een aanvraag in om de toelage van 125 euro voor een 
straatfeest te bekomen.  

- De aanvraag wordt minimum vier weken voor de activiteit ingediend en aangezien het 
straatfeest plaats vindt op 23.06.2018 wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

- Het feest richt zich naar de inwoners van minstens één straat. In de aanvraag staat volgende 
gebiedsomschrijving: Papestuk. Daarmee is aan deze voorwaarde voldaan. 

- Het feest richt zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd. Ook aan deze voorwaarde is 
voldaan. 

25.  
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Keurt de aanvraag van (geschrapt) voor de toelage van 125 euro voor het straatfeest 
'Papestuk' goed. 
 
Artikel 2: 
 
Vraagt de verantwoordelijke van het straatfeest om:  

- op alle publicaties (uitnodiging, affiche, sociale media, …) het logo van de stad op te nemen of 
tenminste de vermelding “met medewerking van stad Harelbeke” 

- ter verantwoording, binnen de vier weken na de activiteit, de uitnodiging en enkele foto’s door 
te sturen als bewijs dat de activiteit plaats vond.  



26.  
Artikel 3: 
 
Geeft opdracht aan het departement financiën om, na controle en goedkeuring van de 
bewijsstukken vermeld in artikel 2 door het departement communicatie, de toelage te 
storten op rekeningnummer (geschrapt) (budgetsleutel 649300-071000). 

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN 

Burgerzaken 

32 Verkiezingen 14.10.2018.  Kostprijs kiezerslijst en aanduiden algemeen 
beheerders kiezerslijst. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 zal 
Cevi de kiezerslijsten digitaal ter beschikking stellen in de week van 20 augustus. 
 
De kiezerslijsten bevat voor elke kiezer:  
 

- het kieswijknummer; 
- het stembureau; 
- persoonsgegevens. 

27.  
Het rijksregisternummer wordt niet langer opgenomen op de lijsten omwille van de 
privacy.  
 
De kiezerslijsten zullen toegankelijk zijn tussen de dag van de opmaak en de dag van de 
verkiezingen. Nadien zullen de kiezerslijsten niet meer raadpleegbaar zijn via de 
webapplicatie. 
 
Wie kan toegang aanvragen?  
 

- De persoon die de lijst voordraagt dient een schriftelijke aanvraag in t.a.v. de burgemeester. 
Hij/zij kan, na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen, een weblink 
gratis ter zijn/haar beschikking krijgen.  

- De kandidaten die voorkomen op de voorgedragen lijst kunnen ook een aanvraag indienen 
t.a.v. de burgemeester om toegang te krijgen tot de digitale kiezerslijsten via een persoonlijke 
weblink. Na vaststelling van het college van burgemeester en schepenen kan toegang worden 
verleend aan de kandidaat.  

 
De kiezerslijsten zullen online raadpleegbaar zijn via een weblink van Cevi. Cevi stelt 
hiervoor een applicatie ter beschikking voor het toegangsbeheer. Het gaat om een 
beveiligde toegang voor medewerkers van de stad die als ‘verantwoordelijke beheerder’ 
zijn aangeduid vanuit de organisatie. Deze verantwoordelijke beheerders kunnen via de 
webapplicatie een afzonderlijke weblink maken per aanvraag.  
 
Aan het college wordt voorgesteld om volgende personen aan te stellen als 
‘verantwoordelijke beheerder’ voor de webapplicatie van Cevi in het kader van de 
kiezerslijsten:  
 

- (geschrapt) 
 



Normaliter worden de kiezerslijsten enkel gratis ter beschikking gesteld door de persoon 
die de lijst voordraagt. Bijgevolg is het betalend voor de kandidaten die voorkomen op de 
voordracht. Het college dient de prijs hiervoor vast te leggen.  
 
Een overzicht van omliggende gemeenten:  
 
Gemeente/stad Kostprijs per kiezerslijst 
Waregem 25 euro 
Izegem Nog niet bepaald 
Deerlijk 25 euro 
Kuurne Nog niet bepaald 
 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college stelt volgende personen aan als ‘verantwoordelijke beheerder’ voor de 
webapplicatie van Cevi ihkv de kiezerslijsten:  
 

- (geschrapt) 
 
Artikel 2: 
 
Het college legt volgende prijzen vast wat betreft de toegang tot de digitale kiezerslijst: 
  

- Gratis voor de persoon die de lijst voordraagt; 
- Betalend voor de kandidaten die voorkomen op de voordracht. De prijs wordt vast gelegd op 

25 euro.  

Welzijn 

33 Werkbezoek delegatie Eenhana: programma en kasprovisie. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In de college zitting van 20.03.2018 gaf het college zijn akkoord voor het organiseren 
van wederkerige werkbezoeken in 2018. En in de college zitting van 17.04.2018 werd het 
college op de hoogte gebracht van de data en de delegatie.  
 
De delegatie uit Eenhana voor het werkbezoek aan Harelbeke (27.05.2018 tot en met 
03.06.2018) bestaat uit: 
 

 Mr. Steve K Mwaningange - Manager brandweer en afvalwater 
 Mevr. Martha Asser - Hoofd dienstverlening en publieke gezondheid 
 Mr. Muandingi Ndawedwa - Hoofd marketing en economische ontwikkeling  

 



Het voorgestelde en door onze stedenbandpartner goedgekeurde programma is als volgt 
(onder voorbehoud van een aantal bevestigingen):  
 
Zondag 27 mei   
09u50 Aankomst in Brussels Airport St, Ma, Mu, Br 
11u00 Transfer Brussel – Kortrijk St, Ma, Mu, Br 
12u00 Check-in Center Hotel Kortrijk St, Ma, Mu, Br 
12u30 Lunch in Kortrijk St, Ma, Mu, Br 
15u00 Sociaal-artistiek project Theater 

Antigone: ‘Het uitroepteken maakt 
een punt;’ 

St, Ma, Mu, 
Br, Bre, Yv 

18u30 Avondeten “St Medard Kortrijk” St, Ma, Mu, 
Br, Bre, Yv 

 
Maandag 28 mei  
09u00 Transfer Kortrijk - Harelbeke St, Ma, Mu, Br 
09u30 Evaluatie actie-plan 

Milieu: waterzuivering en stortplaats – 
vergadering met Aquafin  
Zaal Vormingslokaal 

St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

12u00 Lunch “Amadeus” St, Ma, Mu, 
Ka, B, In 

14u00 Evaluatie actieplan: overige 
samenwerkingsdomeinen 
Zaal Vormingslokaal 

St, Ma, Mu, Br 

19u00 Avondeten “Bord’eau” St, Ma, Mu, 
Br, Mi 

21u00 Transfer naar Kortrijk St, Ma, Mu, Br 
 
Dinsdag 29 mei  
09u00 Transfer naar Oostende St, Ma, Mu, 

Br, Yv 
10u30 Presentatie en bezoek aan 

compensatiebos in Oostende 
St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

13u00 Lunch in Oostende St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

14u00 Voorwaarden en te ondernemen acties 
om een Harelbeke-Eenhana 
compensatiebos te realiseren in 
Eenhana  

St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

17u00 Transfer naar Kortrijk St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

18u30 Avondeten St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

 
Woensdag 30 mei   
08u30 Transfer Kortrijk - Harelbeke St, Ma, Mu, Br 
09u00 SDs in de stedenband– Overleg met 

VVSG 
Vergaderzaal boven CC Het Spoor 

St, Ma, Mu, Br, 
Yv 

12u30 Lunch St, Ma, Mu, Br 
14u00 Overleg met DX Solutions St, Ma, Mu, Br 
17u00 Avondeten: samen koken met de 

Noord-Zuid Raad en het Rode Kruis 
CC het SPOOR 

St, Ma, Mu, Br 

 



Donderdag 31 mei  
08u30 Transfer Kortrijk – Harelbeke St, Ma, Mu, Br 
09u00 Neighbourhood gardening project St, Ma, Mu, 

Br, Yv 
12u00 Lunch  St, Ma, Mu, Br 
14u00 Bezoek aan GS9: hoe bevechten we 

armoede in onze samenleving 
St, Ma, Mu, 
Br, El, Mi 

19u30 Ontmoetingsmoment met de 
stakeholders in de stedenband, 
gekaderd in een wijndegustatie met 
Zuid-Afrikaanse wijnen en begeleidend 
hapje 

St, Ma, Mu, Br 

22u00 Transfer naar Kortrijk St, Ma, Mu, 
Br 

 
Vrijdag 1 juni 
 

 

08u30 Transfer Kortrijk - Harelbeke St, Ma, Mu, 
Br 

09u00 Voorbereiding werkbezoek November: 
data, onderwerpen, delegatie 

St, Ma, Mu, 
Br, Yv 

12u00 Lunch met het MAT 
“Track 75” 

St, Am, Mu, 
Br, Yv, MAT 

14u00 Bezoek aan ‘Mijn Huis’ St, Am, Mu, 
Br 

17u00 After-event ‘KOTK’  St, Am, Mu, 
Br 

20u00 Bijwonen van een training van de 
brandweer vrijwilligers 

St, Am, Mu, 
Br 

22u00 Transfer to Kortrijk St, Am, Mu, 
Br 

 
Zaterdag 2 juni 
 

 

08u30 Vrije tijd in Kortrijk St, Am, Mu 
12u30 Lunch St, Am, Mu, 

Yv, In, Do 
13u30 Vrijetijdsprogramma St, Am, Mu, 

Yv, In, Do 
18u00 Informeel afscheid van de delegatie 

’t Gaverhopke - Waregem 
St, Am, Mu, 
Br, Yv, In, Do 

22u00 Transfer naar Kortrijk St, Am, Mu 
 
Zondag 3 juni 
 

 

09u30 Check-out Hotel Kortrijk St, Am, Mu, 
Br 

10u00 Kerk St, Am, Mu, 
Br 

12u00 Lunch St, Am, Mu, 
Br 

14u30 Transfer naar Brussels Airport St, Am, Mu, 
Br 

16u00 Check-in Brussel St, Am, Mu 
 
 



 
De collegeleden worden gevraagd waar zij wensen aan te sluiten en dit door te geven 
aan Bren De Rycke.  
 
Voor de organisatie van het werkbezoek wordt een kasprovisie gevraagd van 1.000 euro 
te storten op de stedenbandrekening (geschrapt). Het resterende bedrag wordt uiteraard 
teruggestort naar de stadsrekening.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het programma voor het 
komend werkbezoek.  
 
De schepenen geven door aan Bren De Rycke waar zij wensen aan te sluiten.  
 
Artikel 2:  
 
Het college stemt in met het voorzien van een kasprovisie van 1.000 euro voor kleine 
uitgaven tijdens het werkbezoek. 
 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

Cultuur 

34 Orgelconcerten: evaluatie en volgende editie. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 11 april 2017 ging het college akkoord met de organisatie van orgelconcerten door 
Musica H vzw. In het budget 2017 werd hiervoor een toelage voorzien van € 2000. De 
concerten gingen door tussen 27 januari en 24 februari 2018. In een overleg met de 
bevoegde schepen en beleidsmedewerker cultuur werd de concertreeks geëvalueerd.  
 
Dit kan als volgt samengevat worden: 

- Het programma bestond uit een combinatie van internationaal gerenommeerde muzikanten, 
jong talent en kwalitatieve amateurgezelschappen uit de streek. Er waren concerten die een 
speciaal voor de liefhebber werden ingericht op de historische orgels in Hulste en Stasegem 
en werk dat een breder publiek kon aanspreken.  

- Er stonden 4 concerten op het programma, goed voor 340 bezoekers.  
- Musica H. blikt tevreden terug op de voorbije editie.  
- Er werden interessante contacten gelegd met andere orgelverenigingen zoals Orgel West 

vzw. 
- Financieel is er een positief resultaat van 442,56 euro (toelage Stadsbestuur inbegrepen).  

28.  



Musica H. vzw vraagt om de toelage te kunnen uitbetalen zoals voorzien op budgetsleutel 
BI 070500/AR649300. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat akkoord met de evaluatie van de orgelconcerten editie 2018 en vraagt 
de financiële dienst de toelage van 2000 euro zoals voorzien op budgetsleutel BI 
070500/AR649300 uit te betalen.  
 

Erfgoed 

35 Programma Archeologiedagen. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 1 en 2 juni 2018 vinden de eerste editie van Archeologiedagen plaats. In navolging 
van succesvolle archeologiedagen in Nederland en Frankrijk wordt er dit jaar een 
pilooteditie georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant en het Forum Vlaamse 
Archeologie. De activiteiten vinden plaats over heel Vlaanderen. Doel van de 
Archeologiedagen is het publiek laten proeven van alle facetten van archeologie.  
 
Omdat er in het verleden tal van mooie archeologische vondsten zijn opgegraven in 
Harelbeke werd geopteerd om deel te nemen aan deze pilooteditie. Archeologe Fabienne 
Ferfers zal op zaterdag 2 juni een lezing geven over de geschiedenis van het domein de 
Gavers en de archeologische vondsten die daar zijn opgegraven. Na de lezing kan het 
archeologiedepot in het stadsarchief worden bezocht. De toegang tot de lezing is gratis 
en gaat door in het stadsarchief op zaterdag 2 juni en start om 14 uur. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat akkoord met het programma voor Archeologiedagen. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

Werken en ondernemen 



36 Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget PWB 
schooljaar 2018-2019. 

Het college 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Aan de directeuren van het stedelijk basisonderwijs werd gevraagd een voorstel 
betreffende beleidsondersteuning 2018-2019 uit te werken vertrekkend vanuit een 
transparant schema per school en uitgaande van het aantal uren beleidsondersteuning 
van voorgaande schooljaren. 
 
Na overleg op 26 april 2018 wordt volgend schema voorgelegd. 
 
School Noord 
 
Uren Vlaamse overheid 
 
1. Bestuurspersoneel  
Directeur 24 
 
 
2. Kleuter  
Lestijden 137 
Ses kleuter    9 
Totaal 146 
Kinderverzorging 9/32 
 
1.Aanwending kleuter 
klas uren Aantal kleuters, 

diverse instapdata 
totaal 

PK1a 24 14   25 
PK1b 24 14   25 
K2-3a 24 18   18 
K2-3b 24 18   18 
K2-3c 24 19   19 
LO 12     
Zorg  12     
Totaal 144    105 
 
Oplossing 2u naar het lager 
 
3. Lager 
Lestijden  213 
Ses lager   12 
Van kleuter     2 
Totaal 227 
 
Godsdienst  14 
ICT  5/36ste 
Zoco  24/36ste  
 
Aanwending Lager 
Klas Uren Leerling 



L1a 24 19  
24 19  

L2a 
 

24 17 
24 17 

L3a 24 18  
24 16  

L4a 24 22 
L5a 
 

24 29 
12 

L6a 24 25 
LO 15  
Zoco 9  
Totaal 252 182 
 
Oplossing 25 PWB uren 
 
Totale vraag 25 PWB uren 
 
 
 
 
School Centrum 
 
Uren Vlaamse overheid 
 
1.Bestuurspersoneel 
Directeur 24 
 
2. Kleuter 
Lestijden  127 
Ses kleuter  29 
Totaal  156 
Kinderverzorging  9/32 
 
Aanwending kleuter 
klas uren Aantal kleuters, 

diverse instapdata 
totaal 

PK1a 24 9   25 
K1a 24    20 
K2-3a 24    19 
K2-3b 24    20 
K2-3c 24    20 
LO 10     
Zorg  14     
SES 
Taalinitiatie 

12     

totaal 156    104 
 
Oplossing 0 PWB uren 
 
2. Lager 
Lestijden  207 
Ses lager  47 
Van kleuter 0 
Totaal 254 



 
Godsdienst  10 
ICT  5/36ste 
Zoco  23/36ste  
 
Aanwending Lager 
Klas Uren Leerling 
L1a 
 

24 14 
24 14 

L2a 24 21 
L3a 
 

24 13 
24 14 

L4a 
 

24 27 
14 

L5a 24 26 
L6a 24 24 
   
LO 14  
Zoco 10  
Ses taalklas 24  
Totaal 254 153 
 
Oplossing 0 PWB uren  
 
Totale vraag 0 PWB uren 
 
 
 
 
School Zuid 
 
Uren Vlaamse overheid 
 
1.Bestuurspersoneel 
Directeur 24 
 
 
2. Kleuter 
Lestijden  146 
Ses kleuter    4 
Totaal  150 
Kinderverzorging  9/32ste  
 
Aanwending kleuter 
klas uren Aantal kleuters, 

diverse instapdata 
totaal 

PK1a 24 8   19 
PK1b 24 9   20 
K1a 24    20 
K2-3a 24    19 
K2-3b 24    19 
K2-3c 24    18 
LO  8     
zorg 12     
totaal 164    115 



 
Oplossing 14 PWB uren 
 
3. Lager 
Lestijden  217 
Ses lager 9 
Van KL 0 
Totaal 226 
 
Godsdienst  12 
ICT  6/36ste 
Zoco  24/36ste  
 
Aanwending Lager 
Klas Uren Leerlingen 
L1a 
 

24 18 
24 18 

L2a 
 

24 17 

24 16 
L3 24 17 

24 17 
L4 24 29 
L5  24 26 
L6 24 27 
   
zoco 8   
LO 15  
Totaal 239 185 
 
Oplossing 13 PWB uren 
 
Totale vraag  27 PWB uren 
 
 
 
 
Motivatie van het stedelijk onderwijs voor aanvraag 52 PWB uren 
 
Zorg: Voor de kleuterschool gaan we voor minstens een halftijds personeelslid dat de 
zorg coördineert en uitvoert. Voor de lagere school vullen we uren aan tot een voltijdse 
zorgcoördinator per school.    
 
Kleuter : We kiezen voor gemengde groepen vanuit de visie dat kinderen leren van 
elkaar met sterke inzet op samenwerking tussen de klassen. Er is een goede instroom 
van peuters doorheen het schooljaar.  
In Noord kunnen 2u herverdeeld worden van kleuter naar lager. 
In Centrum is er een sterke stijging van SES uren zodat het taalklasje kan ingericht 
worden zonder PWB uren. 
In Zuid is er een sterke groei en wordt er een 6de klas ingericht. Ook wensen we 
continuïteit van personeel te behouden. We vragen daarom 14 PWB uren.  
 
Coteaching :  
Om de visie van de school omtrent co-teachen door te trekken kiezen we voor co-teachen in 
de grote klasgroepen.  
Er zijn 2 klasleerkrachten die samen les geven aan de 2 klassen. Praktisch zal er wel gebruik  
gemaakt worden van 2 lokalen omdat de ruimte niet voorzien is voor 30 leerlingen of meer.  



Er is een wisselwerking van homogene groepen en heterogene groepen. 
Homogeen : extra differentiatie is mogelijk wanneer voor een vakdomein de kinderen met extra 
zorg samenzitten en de andere leerlingen uitbreiding krijgen. 
Heterogeen: voor het zelfbeeld en de uitdaging is het noodzakelijk om kinderen met 
verschillende mogelijkheden en interesses samen te zetten. Ze dagen mekaar uit of helpen 
mekaar. 
Indien mogelijk kiezen we voor minstens een halftijdse co-teacher in groepen van 27 of 
meer leerlingen. 
 
 
Financieel overzicht. 
 
Kostprijs per PWB uur op jaarbasis =1982,65 kostprijs per PWB op maandbasis = 
198,265 
 
September tot en met december: 
School Noord  25u à 4 maand à 198,265   19826,50 euro 
School centrum   0u à 4 maand à 198,265  0 euro 
School Zuid  27u à 4 maand à 198,265  21412,62 euro 
 
Januari tot en met juni: 
School Noord  25u à 6 maand à 198,265  29739,75 euro 
School Centrum    0u à 6 maand à 198,265  0 euro 
School Zuid   27u à 6 maand à 198,265  32118,93 euro 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtpositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding 
-het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 zoals thans vigerend 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat principieel akkoord met de gevraagde PWB uren volgens het schema 
opgemaakt door de directie. 
 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Stedenbouw 

37 Publicatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Hulste Dorp' in het Belgisch 
Staatsblad. Kennisname. 

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



 
Het RUP ‘Hulste Dorp’ werd definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 
19.03.2018. 
 
De publicatie van deze goedkeuring verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 
2018, waardoor het RUP vanaf 18 mei 2018 van kracht wordt. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de publicatie van het RUP Hulste Dorp in het Belgisch 
Staatsblad. 

38 Aanvraag premie gescheiden rioolstelsel. (geschrapt), Forestiersstraat 73, 
8530 Harelbeke. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 04.05.2018 heeft (geschrapt) een aanvraag ingediend tot het bekomen van een 
gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij een bestaande woning gelegen in de 
Forestiersstraat 73 te 8530 Harelbeke. 
 
Overeenkomstig art. 2.2 van het gemeentelijk subsidiereglement van 19.01.2009 kan de 
aanvrager bijkomend aan de subsidie toegekend door de INFRAX ook een subsidie 
bekomen van stad Harelbeke van 600 euro, voor zover het gecumuleerde bedrag van 
Infrax en stad Harelbeke het totale factuurbedrag niet overschrijdt. 
Bij een overschrijding wordt de subsidie van stad Harelbeke beperkt tot het totale 
factuurbedrag verminderd met de Infrax-subsidie. 
 
De gemeentelijke subsidieaanvraag dient schriftelijk aangevraagd te worden aan de hand 
van het voorgeschreven aanvraagformulier en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van 
de goedkeuringsbeslissing van Infrax. 
 
(geschrapt) heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Infrax. 
(Dossiernummer bij Infrax VP nr. 0500466990). De werken werden uitgevoerd in juni 
2017. 
Op 27.04.2018 heeft Infrax laten weten dat er zo spoedig mogelijk zal overgegaan 
worden tot uitbetaling van 400 euro aan (geschrapt) 
 
De factuur van 1.054,98 euro komt bijgevolg in aanmerking tot het bekomen van een 
gemeentelijke subsidie van 600 euro voor het aanleggen van een gescheiden 
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. 
Deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 649100/031000. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet art. 57 § 1; 
 



Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: 
 
Aan (geschrapt) wordt een subsidie toegekend van 600 euro voor de aanleg van een 
gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij een bestaande 
particuliere woning gelegen op hetzelfde adres. 
 

39 'Doe het nu duurzaam!'-premie Gentsesteenweg 9. Aanvraag tot principiële 
goedkeuring. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-
premie voor eigenaars-bewoners voor de woning gelegen in de Gentsesteenweg 9 te 
8530 Harelbeke.  
 
Er werd een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonwijs op 
19.01.2018 en vervolgens een bindend advies opgemaakt. 
 
De aanvrager gaat akkoord met het bindend advies en diende de aanvraag tot principiële 
goedkeuring in, die in overeenstemming is met het premiereglement, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 
 
De aanvrager plant volgende werken uit te voeren: 
 

- In de categorie ‘Muren en funderingen’ 
 Injecteren van de muren 
 Vernieuwen van het pleisterwerk 

 
De raming van deze werken bedraagt ongeveer 7.228 euro.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
De aanvraag voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie van (geschrapt) wordt principieel 
goedgekeurd, onder volgende voorwaarden: 
 



- Voor de categorie ‘Muren en funderingen’ 
29.  Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label) 
30.  

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de premie voor de volledige 
desbetreffende categorie niet toegekend worden. 

Milieu 

40 Beslissing van de Deputatie aangaande de aanvraag omgevingsvergunning 
van Vameha CV, Drieshoek 25 8531 Harelbeke-Bavikhove voor de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse, 
zijnde een varkenshouderij, gelegen Drieshoek 25 8531 Harelbeke-
Bavikhove. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd op 01.12.2017 een gewone omgevingsaanvraag ingediend door VAMEHA 
COMMV, Drieshoek 25 8531 Harelbeke-Bavikhove voor de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van de eerste klasse. (projectnummer: 2017009661). 
Ligging : Drieshoek 25, kadastraal bekend 4e afd. sectie B. nrs. 272R & 272P. 
 
Het onderwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de aanwezige 
vleesvarkensplaatsen. 
Momenteel is deze inrichting vergund voor het houden van 1278 andere varkens en 58 
runderen. De runderen worden niet opnieuw aangevraagd. Er wordt een uitbreiding 
aangevraagd met 3 paarden. Door de gewijzigde planologische bestemming dienen 
tevens enkele rubrieken administratief aangepast te worden. 
 
De deputatie heeft op 26.04.2018 de omgevingsvergunning deels verleend en deels 
geweigerd : 
 
Verleend: 1278 mestvarkens, 1931m³ mest, 2000l gas, stalplaats 10 
voertuigen/aanhangwagens, grondwaterwinning in quartair dek 10m³/dag en 
3042m³/jaar, uitbreiding 3 paarden, wijziging door aanpassing indelingsrubrieken aan 
nieuwe zonering volgens RUP, herschikking varkens, annuleren (58 runderen, 2 mobiele 
stroomgeneratoren, 7000l mazoutopslag, mestscheider, 745m³ dierlijke mestopslag, 
stallen van 5 voertuigen/aanhangwagens, verminderen debiet grondwaterwinning met 
418m³/jaar).  
 
Geweigerd: hernieuwen van de grondwaterwinning voor 190m³/jaar. 
De vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur. 
 
De beslissing ligt van 11.05.2018 tot en met 09.06.2018 ter inzage bij de Milieudienst, 
Marktstraat 29 8530 Harelbeke tijdens de kantooruren. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie. 

41 Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van 
de melding van BVBA HOVAMA, voor de exploitatie van een gastank van 
1000liter, gelegen Rijksweg 206 8531 Harelbeke-Bavikhove.  



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2018046008 
Inrichtingsnummer: 20180417-0024 
 
De melding ingediend door BVBA HOVAMA werd per beveiligde zending verzonden op 23 
april 2018. 
 
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke 
bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 
 
Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:  
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of 
exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens: 
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM; 
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO. 
 
Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de 
meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen 
een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. 
 
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de 
overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen 
dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt 
aan de melding geen verder gevolg gegeven.” 
 
Voorwerp van de melding 
 
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te Rijksweg 206, 8531 Harelbeke-
Bavikhove, kadastraal bekend als: Afdeling HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE), sectie B, 
0510 K. 
 
De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de 
derde klasse. 
 
De aanvraag voor de iioa omvat volgende ingedeelde inrichting of activiteit: 
17.1.2.2.1° 1000liter bovengrondse gastank 

1000liter. 
 
De melding heeft betrekking op Hovama Bvba - gastank 1000liter - Rijksweg 206.  
 
Bevoegdheid 
 
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een 
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.  
 
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename. 
 
Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter 
 
Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de 
melding. 



 
De iioa is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus 
meldingsplichtig. 
 
Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels.  
 
De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
Besluit 
 
Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door BVBA HOVAMA, 
Heulsestraat 80A 8501 Bissegem, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20180417-0024, zijnde een bovengrondse 
gastank van 1000liter, gelegen te Rijksweg 206 8531 Harelbeke-Bavikhove, kadastraal 
bekend als: Afdeling HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE), sectie B, 0510 K omvattende: 
 
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:  
 
17.1.2.2.1° 1000l bovengrondse gastank 

1000liter 
 
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken 
integraal deel uit van de meldingsakte. 
 
Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende 
milieuvoorwaarden: 
 
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 
 
hoofdstukken 4.1, 
4.7 en 4.9 

- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen 

hoofdstuk 4.5 met 
bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 
4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 

- Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 
4.10 met bijlagen 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7.1 en 4.4.7.2. 

- Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

hoofdstuk 4.6. - Algemene milieuvoorwaarden - licht 
hoofdstuk 4.2 met 
bijlagen 2.3.1, 
4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4 

- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

 
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het 
VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de 
exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te 



leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is 
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/ 
 
2. Er worden geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd. 
 
Uitvoerbaarheid 
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van 
de meldingsakte. 
 
Aanplakking 
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats 
waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. 
 
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager 
gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te 
plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE". 
 
Verval 
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte; 
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
gemelde stedenbouwkundige handelingen; 
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de meldingsakte aanvangt. 
 
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Beroepsmogelijkheid 
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 
Koning Albert II-laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per 
aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 
dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.  
 
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften 
(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift 
stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit 
is de overheid die de beslissing genomen heeft). 
 



U bent een rolrecht verschuldigd van: 
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging; 
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing 

wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 
 
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van 
de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet 
binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   
 
Meer info 
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in  
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,  
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor 

sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

42 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Stad Harelbeke - WK-Rusland 
op groot scherm. 

Het College, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 09.04.2018 diende Stad Harelbeke een aanvraag in voor een niet-ingedeelde 
muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens het WK Rusland 
op groot scherm en vindt plaats aan het Stationsplein te 8530 Harelbeke in open lucht. 
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 
De muziekactiviteit is op: (aanvangsuur muziek is 30min. voor aanvang van de 
wedstrijden) 
 

31. GROEPSFASE - Maandag 18/06/2018 (17 uur) – België - Panama 
32. GROEPSFASE - Zaterdag 23/06/2018 (14 uur) – België - Tunesië  
33. GROEPSFASE - Donderdag 28/06/2018 (20 uur) – Engeland - België  
34. HALVE FINALE – Dinsdag 10/07/2018 (20 uur)  
35. HALVE FINALE – Woensdag 11/07/2018 (20 uur) 
36. FINALE – Zondag 15/07/2018 (17 uur) 

 
Enkel indien de Belgen spelen:  
 
ACHTSTE FINALE – maandag 02/07/2018 (20 uur) – bij groepswinst OF 
dinsdag 03/07/2018 (20 uur) – bij tweede plaats in groep  
KWARTFINALE  - vrijdag 06/07/2018 (20 uur) OF zaterdag 07/07/2018 (16 uur) 
TROOSTFINALE – zaterdag 14/07/2018 (16 uur)  
 
De milieudienst stelt voor om aan Stad Harelbeke toelating te verlenen voor het afspelen 
van elektronisch versterkte muziek tijdens het WK Rusland op groot scherm, de 
bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de 
Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
Aan Stad Harelbeke wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch 
versterkte muziek tijdens het WK Rusland op groot scherm op:  
 

37. GROEPSFASE - Maandag 18/06/2018 (17 uur) – België - Panama 
38. GROEPSFASE - Zaterdag 23/06/2018 (14 uur) – België - Tunesië  
39. GROEPSFASE - Donderdag 28/06/2018 (20 uur) – Engeland - België  
40. HALVE FINALE – Dinsdag 10/07/2018 (20 uur)  
41. HALVE FINALE – Woensdag 11/07/2018 (20 uur) 
42. FINALE – Zondag 15/07/2018 (17 uur) 

 
Enkel indien de Belgen spelen:  
 
ACHTSTE FINALE – maandag 02/07/2018 (20 uur) – bij groepswinst OF 
dinsdag 03/07/2018 (20 uur) – bij tweede plaats in groep  
KWARTFINALE  - vrijdag 06/07/2018 (20 uur) OF zaterdag 07/07/2018 (16 uur) 
TROOSTFINALE – zaterdag 14/07/2018 (16 uur)  
 
De activiteit vindt plaats aan het Stationsplein te 8530 Harelbeke in open lucht en het 
gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai  en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau: 
 

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

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

43.  
• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 

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

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

44.  
• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 

aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 
45.  

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

46.  
• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 

beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  



 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 

43 Beroepsschrift omwonenden tegen omgevingsvergunning windturbines 
Electrabel. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd op 10.11.2017 een omgevingsaanvraag ingediend bij de Provincie West-
Vlaanderen door N.V. Electrabel, Simon Bolivarlaan 34 1000 Brussel met als onderwerp 
het oprichten van 2 windturbines (stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van 
een ingedeelde inrichting of activiteit), gelegen Beneluxlaan 201 8530 Harelbeke, 2de Afd, 
Sectie C nr 354K en deels te Zwevegem. 
 
De aanvraag betreft het oprichten van 2 windturbines ten zuiden van het Kanaal Bossuit-
Kortrijk in Zwevegem en Harelbeke als uitbreiding van het bestaande windturbinepark 
‘Zwevegem Bekaert’. 
 
De aanvraag lag van 29 november 2017 tot en met 29 december 2017 ter inzage bij de 
Milieudienst en de dienst Stedenbouw. 
Er werden 318 bezwaren ingediend. 
 
Het College adviseerde d.d. 09.01.2018 de aanvraag voorwaardelijk gunstig mits 
bijzondere voorwaarden. 



 
De Deputatie besliste d.d. 15.03.2018 de vergunning te verlenen voor een termijn van 
onbepaalde duur. 
  
Op 28.04.2018 werd bij de Vlaamse regering, Departement Omgeving een analoog 
beroepsschrift ingediend wegens 4 omwonenden (3 woonachtig te Zwevegem, 1 
woonachtig te Harelbeke) tegen de beslissing van 15.03.2018 waarbij de 
omgevingsvergunning werd verleend aan n.v. Electrabel voor het oprichten en 
exploiteren van 2 windturbines ten zuiden van het Kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem 
en Harelbeke als uitbreiding van het bestaande windturbinepark ‘Zwevegem Bekaert’, 
waarbij volgende argumenten opgenomen worden: 
 

- onmogelijk nog rustig te wonen 
- hartproblemen zullen nog erger worden 
- waardevermindering woning 
- indringend geluid is aanslag op gezondheid 
- door nieuwe turbines nu slagschaduw aan beide kanten woning 
- omgeving heeft reeds maximale draagkracht bereikt 
- geen gemeentelijke noch regionale visie over inplanting windmolens 
- geluidshinder niet meer leefbaar 
- timing openbaar onderzoek in kerstperiode bedoeld om omwonenden buitenspel 

te zetten 
- inzagemogelijkheden aanvraag onvoldoende, locatie-aanduiding op bekendmaking 

onvoldoende duidelijk 
- project-MER-screening onvoldoende uitgewerkt 
- schade op natuur onvoldoende ingeschat 
- Vlarem II-regelgeving strijdig met Europese regelgeving 
- Schending voorzorgsbeginsel 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College neemt kennis van het ingediende beroepsschrift. 

44 Verslag Raad van Bestuur van Imog van 20.03.2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Neemt kennis van het verslag (550/18) van de vergadering van de Raad van Bestuur van 
Imog van 20 maart 2018. 
 
Volgende punten werden geagendeerd op de vergadering: 
 
1. Verslag vorige vergadering 
2. Vuilverbranding 
3. Warmterecuperatie met elektriciteitsproductie 
4. Rookgasreiniging 
5. Algemeen bestuur en overleg met gemeenten-vennoten 



6. Personeel 
7. Recyclageparken, werking, exploitatie en beleid 
8. Geïntegreerde afvalverwerking te Moen 
9. Groenafvalverwerking en thuiscompostering 
10. Selectief inzamelen van droge afvalfracties 
11. Communicatie en diversen. 
 

45 REG definitieve goedkeuring. april 2018 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 
 
De milieudienst ontving de lijst van Infrax voor het bekomen van een subsidie voor het 
rationeel energiegebruik bij een woning gelegen in Harelbeke. 
 
Volgende aanvragen werden ingediend: 
(geschrapt) 
Bijgevolg kan voor elke aanvraag een subsidie worden toegekend gelijk aan het 
toegekend bedrag van Infrax. (Afd. 2 - Artikel 3 van het subsidiereglement). 
 
De milieudienst stelt voor om de hogervermelde subsidies toe te kennen. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het gemeentedecreet, artikel 57 §1 
 
Verwijzend naar volgende beslissing: 
 

- Het gemeentelijk subsidiebesluit voor rationeel energiegebruik, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 18 oktober 2010, gewijzigd in de gemeenteraad van 21 februari 2011. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Keurt volgende toelagen goed voor rationeel energiegebruik: 
(geschrapt) 

Patrimonium 

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

(geschrapt)

47 Toepassen retributies voor het gebruik van openbaar domein n.a.v. 
werken. Goedkeuren afrekening maand april 2018. 



(geschrapt)

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

48 Plaatsen dwarsduiker ikv "Aanleg voetweg 31 Hulste".  Goedkeuring 
aanvangsdatum. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van heden goedkeuring 
aan de gunning van de opdracht “Plaatsen dwarsduiker ikv "Aanleg voetweg 31 Hulste"” 
aan NV Alg. Ond. Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451, Nijverheidslaan 54 te 8560 
Gullegem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.100,00 excl. btw of 
€ 4.961,00 incl. 21% btw (€ 861,00 Btw medecontractant). 
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan. 
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer NV Alg. Ond. 
Tibergyn, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem. 
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 11 juni 2018. 
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 11 juni 2018 en 
de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen. 
 
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 15 
werkdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich 
daartoe te willen beperken artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de 
drempel van € 30.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 



 
De aanvangsdatum van de opdracht “Plaatsen dwarsduiker ikv "Aanleg voetweg 31 
Hulste"” wordt vastgesteld op 11 juni 2018. De aannemer moet de opdracht voltooien 
binnen een termijn van 15 werkdagen. 
 
Artikel 2: 
 
De aannemer, NV Alg. Ond. Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451, Nijverheidslaan 54 te 
8560 Gullegem, wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze 
aanvangsdatum. 
 

49 Leveren en plaatsen van een openbaar toilet.  Goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's. 

Het college, 
 
Beslist de bespreking van dit dossier te verdagen naar een volgende zitting. 

DEPARTEMENT FACILITY 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

50 Aansluitingen riolering zuiderkouter.  Goedkeuring eindafrekening. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De gemeenteraad verleende in zitting van 19 februari 2018 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden en de raming van de opdracht “Aansluitingen riolering zuiderkouter”, 
met name de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 februari 2018 
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Alex Wauters en zoon, KBO nr. BE 
0782.077.742, Hoogmolenstraat 24 te 9770 Kruishoutem tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 13.656,50 excl. btw of € 16.524,37 incl. btw (€ 2.867,87 Btw 
medecontractant). 
Mevrouw Jo Desmet, Departement Grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, 
waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 9.534,56 incl. btw bedraagt, als volgt 
gedetailleerd: 
 
Raming  € 15.000,00 

Bestelbedrag  € 13.656,50 

Afrekening VH (in min) - € 5.776,70 

Reeds uitgevoerd = € 7.879,80 

Totaal excl. btw = € 7.879,80 

Btw + € 1.654,76 

TOTAAL = € 9.534,56 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 221007/070510-VT-VT 104. 
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 
-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Aansluitingen 
riolering zuiderkouter”, opgesteld door mevrouw Jo Desmet, Departement 
Grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 
€ 7.879,80 excl. btw of € 9.534,56 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2: 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 221007/070510-VT-VT 104. 
 

51 Leveren en plaatsen van brand- en evacuatiealarm voor eilandschool.  
Goedkeuring aanvangsdatum. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 februari 2018 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen van brand- en 
evacuatiealarm voor eilandschool.” aan Alarm Service International BVBA, KBO nr. BE 
0435.641.351, Waterhoennest 82A te 8501 Bissegem tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 14.960,99 excl. btw of € 15.858,65 incl. btw (€ 897,66 Btw 
medecontractant). 
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 861.2-A17/40. 
 



Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan. 
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer Alarm Service 
International BVBA, Waterhoennest 82A te 8501 Bissegem. 
Er wordt voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 22 mei 2018 en de 
aannemer hiervan formeel in kennis te stellen. 
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 5 
werkdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel. 
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 
-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 135.000,00 niet). 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
De aanvangsdatum van de opdracht “Leveren en plaatsen van brand- en evacuatiealarm 
voor eilandschool.” wordt vastgesteld op 22 mei 2018. De aannemer moet de opdracht 
voltooien binnen een termijn van 5 werkdagen. 
 
Artikel 2: 
 
De aannemer, Alarm Service International BVBA, KBO nr. BE 0435.641.351, 
Waterhoennest 82A te 8501 Bissegem, wordt per aangetekende zending in kennis 
gesteld van deze aanvangsdatum. 
 

Facility - Overheidsopdrachten 

52 Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair SABV Metalen Ladenkasten.  
Goedkeuring gunning (7.564,00 euro + 21% btw). 

Het college, 
 



Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair SABV Metalen 
Ladenkasten” werd een bestek met nr. NH-513 opgesteld door mevrouw Naira 
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 
incl. 21% btw. 

De gemeenteraad verleende in zitting van 16 april 2018 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden en de raming van deze opdracht, met name de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 
- Kantoormeubelen NV, Haltstraat 100A te 3900  Overpelt; 
- Buro International nv, Galgenveldstraat 6 te 8700 Tielt; 
- INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, Gentseweg 518 te 8793 Waregem. 

Er werden 3 offertes ontvangen: 
- Kantoormeubelen NV, Haltstraat 100A te 3900  Overpelt (€ 7.564,00 excl. btw of 
€ 9.152,44 incl. btw); 
- Buro International nv, Galgenveldstraat 6 te 8700 Tielt (€ 12.109,49 excl. btw of 
€ 14.652,48 incl. 21% btw); 
- INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, Gentseweg 518 te 8793 Waregem (€ 11.746,20 
excl. btw of € 14.212,90 incl. 21% btw); 

Op 3 mei 2018 stelde mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, het 
verslag van nazicht van de offertes op. 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Kantoormeubelen NV, KBO nr. BE 
0430.062.267, Haltstraat 100A te 3900  Overpelt, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 7.564,00 excl. btw of € 9.152,44 incl. btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 240000/082020-WOL-WOL 43. 

De financieel beheerder verleent visum. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 



Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 mei 2018, 
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 
 
Artikel 2: 
 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 3: 
 
De opdracht “Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair SABV Metalen Ladenkasten” 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Kantoormeubelen NV, KBO nr. BE 0430.062.267, Haltstraat 100A te 3900  Overpelt, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.564,00 excl. btw of € 9.152,44 incl. 
btw. 
 

53 Periodieke Keuringen Materiaal en Technische Installaties Stad Harelbeke 
en Kuurne.  Goedkeuring principe - Mandaatstelling. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Periodieke Keuringen Materieel en Technische Installaties 
Stad Harelbeke en Kuurne 2018 t.e.m. 2021” zal er een bestek opgemaakt worden door 
Gemeente Kuurne.  
Vorige overeenkomst was gestart in 2015 ook in samenwerking met Kuurne, waar 
Harelbeke voortrekker van het dossier was.  
 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
over de exact benodigde hoeveelheden. 
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente 
Kuurne de procedure zal voeren en in naam van Stad Harelbeke bij de gunning van de 
opdracht zal optreden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 



De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), en 
meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen 
op een aankoopcentrale. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan Periodieke Keuringen Materiaal en 
Technische Installaties Stad Harelbeke en Kuurne. 
 
Artikel 2: 
 
Gemeente Kuurne wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Stad 
Harelbeke bij de gunning. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Juridische dienst 

54 Efin nv. Algemene vergadering van 05.06.2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op dinsdag 05.06.2018 om 17.00 u. vindt de jaarvergadering van Efin NV plaats in de 
zaal Houtland, vergadergebouw Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 
 
De agenda ziet eruit als volgt: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017. 
2. Verslag van de commissaris over zijn werkzaamheden in het boekjaar 2017. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en de winstverdeling. 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris. 
5. Benoeming bestuurder en herbevestiging vergoeding. 
6. Rondvraag. 
 
De heer Stijn Derammelaere, vertegenwoordiger voor de stad, en mevrouw Ann 
Librecht, plaatsvervangend vertegenwoordiger kregen persoonlijk een uitnodiging.  



Tijs Naert, vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Efin NV krijgt tevens een 
aparte uitnodiging. Beide vertegenwoordigers verontschuldigen zich voor deze 
vergadering.  
 
Het college geeft een volmacht aan gemeenteraadslid Rik Pattyn om de stad te 
vertegenwoordigen.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering van Efin NV op 
05.06.2018 te Torhout. 
 
Artikel 2: 
 
Het college geeft een volmacht aan gemeenteraadslid Rik Pattyn om de stad te 
vertegenwoordigen. 

55 De Lijn. Algemene vergadering van 29 mei 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op dinsdag 29.05.2018 om 14.00 u. vindt de algemene vergadering van de Vlaamse 
vervoermaatschappij De Lijn plaats in het kenniscentrum ARhus, De Munt te 8800 
Roeselare.  
 
De agenda ziet eruit als volgt: 
 
1. Verwelkoming en inleiding. 
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het 

college van commissarissen-revisoren. 
a. Beleidsverslag.  

Toelichting door Roger Kesteloot, directeur-generaal. 
b.  Commentaar bij de jaarrekening.  

Toelichting door Werner Jacobs, directeur Financieel Beleid & ICT. 
c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren. 

47. Toelichting door het college van commissarissen-revisoren. 
d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening. 

3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het 
college van commissarissen. 

4. Goedkeuring jaarrekening. 
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college 

van commissarissen-revisoren. 
6. Varia – rondvraag. 
 
Aansluitend is er een receptie. 
 



De heer Patrick Claerhout, vertegenwoordiger voor de stad, laat nog weten of hij de 
vergadering zal bijwonen. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de uitnodiging en de bijbehorende stukken voor de 
algemene vergadering van De Lijn op 29.05.2018. 
 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

56 OCMW. Ter kennisgeving beslissingen raad van 19 april 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
Op 04 mei 2018 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen 
door de Raad van het OCMW in zitting van 19 april 2018 ontvangen. 
 
Omtrent de genomen beslissingen zijn er geen bezwaren te formuleren.  
 
Het komt het college van burgemeester en schepenen toe kennis te nemen van de 
overgemaakte overzichtslijst. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke decretale en reglementaire bepalingen : 
 

- Artikel 254 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het college neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen 
door de Raad van het OCMW in zitting van 19 april 2018 : 
 

- Toelichting bij stand van zaken Huis van Welzijn Harelbeke 
- Kennisname goedkeuring wijziging statuten W13 



- Kennisname oproeping zittende functiehouders, functiebeschrijvingen, organisatie van de 
systematische vergelijking van titels en verdiensten, aanleg wervingsreserve en beslissing tot 
het niet voorzien van een functie adjunct-algemeen directeur en adjunct-financieel directeur in 
het kader van decreet lokaal bestuur(DLB) – algemeen directeur en financieel directeur 

- Kennisname van de aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling 
van de gemeente in kader van decreet lokaal bestuur(DLB) – algemeen directeur en financieel 
directeur 

- Aankoop woning Gentsestraat 7  
- Verkoop hove Anzegem: wijziging koper 

 
Artikel 2: 
 
Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 

57 Aanvraag vaste standplaats wekelijkse markt. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door volgende personen tot het bekomen van een 
vaste standplaats op de wekelijkse markt van Harelbeke : 
 

- (geschrapt)  
 
Het departement Financiën stelt voor om aan de aanvragers een standplaats toe te 
kennen indien deze beschikbaar is. En bij gebrek aan vrije standplaatsen de 
aanvragers op te nemen in het wachtregister. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 
22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de 
artikelen 8 tot en met 10. 
- Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie 
van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij 
Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017. 
- Het gemeentedecreet art. 57 § 1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Aan volgende personen kent het college een vaste standplaats toe indien deze 
beschikbaar is. Bij gebrek aan vaste standplaatsen worden zij opgenomen in het 
wachtregister: 
 

- (geschrapt) 
 



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

58 Aanvraag trofeeën en kadobonnen. 
 

Het college, 
 
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van: 
 

a) Trofeeën: 
1) Zaterdag 16 juni: minivoetbaltornooi Dhulste Cup: bekers voor 100 euro. Prijsuitreiking om 
18u30 in de Tieltsestraat 54 –voetbalterrein Hulste. 
2) Zondag 24 juni: 58ste kampioenschap van België voor Vlaamse vinkenzang – organisatie 

gewest Torhout: 1 beker. Prijsuitreiking om 11 uur in OC De Kouter, Ichtegemstraat 2A te 
8510 Kortemark) 

b) Kadobonnen: 
48. Zondag 12 augustus: Doggy Fun Day – organisatie De Natte Neuzen vzw: 20 kadobonnen van 5 

euro. Prijsuitreiking rond 18 uur in de Kervijnstraat 96 – 8531 HBK. 

59 Aanvragen recepties. 

Het college, 
 
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van een 
receptie: 

1) Donderdag 14 juni: opening kunsttentoonstelling “Forza Femina” om 19u30 in het Kunstenhuis 
– Marktstraat gevolgd door stadsreceptie omstreeks 19u45. 

2) Vrijdag 29 juni: laureatenhappening SAMWD om 18 uur in CC het SPOOR gevolgd door 
stadsreceptie omstreeks 20u15. 

60 Privatieve inname openbaar domein. Triatlon Kortrijk op zondag 17 juni. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op zondag 17 juni gaat de Triatlon Kortrijk door. Event start om 14 uur. 
Het zwemgedeelte gaat door in het Kanaal Kortrijk-Bossuit tussen de Luipaardbrug en 
Sluis 9 te Kortrijk. De zwemstart wordt gegeven ter hoogte van de Luipaardbrug. 
Daartoe wordt het jaagpad ingenomen. 
Er wordt toelating gevraagd om het jaagpad van 13 uur tot 14u30 tussen brug R8 en de 
Luipaardbrug af te sluiten voor het verkeer en een omleiding te voorzien via het Steentje 
en de Spinnerijstraat tot aan de brug van R8 (en omgekeerd). 
 
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig. 



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

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

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan de Kortrijkse Triatlon & Duatlon Club vzw met maatschappelijke 
zetel in de (geschrapt), om het jaagpad van 13 uur tot 14u30 tussen brug R8 en de 
Luipaardbrug verkeersvrij te houden op zondag 17 juni 2018 en dus privatief in te nemen 
en dit naar aanleiding van het zwemgedeelte van ‘Triatlon Kortrijk’.  
 
Artikel 2  
 
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

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

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

- Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd. Dit plan maakt de 
organisator over aan W&Z. 

- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de 
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen 
te worden nageleefd. 

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

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

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

 
Artikel 3   
 
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager. 
 
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op 
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie. 



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

61 Privatieve inname openbaar domein. Buurtfeest Herpelstraat op vrijdag 6 
juli 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op vrijdag 6 juli organiseert men een buurtfeest in de Herpelstraat. De toelating wordt 
gevraagd de straat af te sluiten voor het verkeer vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 
66 van 13 uur tot 03 uur. Er wordt een partytent geplaatst op het graspleintje aan de 
overkant van Herpelstraat 42. 
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig. 
 
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in 
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen 

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

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan de organisator van het buurtfeest in de Herpelstraat, 
(geschrapt) om de Herpelstraat vanaf het begin met de kruising van de Arendsstraat 



verkeersvrij te houden tot aan de uitrit van de Paukenstraatvan 13 uur tot middernacht 
en dus privatief in te nemen. 
 
Artikel 2  
 
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

62 Privatieve inname openbaar domein. Café Eclips - 19 mei en 19-21 juli 
2018. 

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



De uitbaatster van café Eclips, (geschrapt) vraagt de toelating om de Tuinbouwstraat 
vanaf de Zandbergstraat tot aan de inrit van de garages af te zetten voor het verkeer op 
volgende data: 

1) Zaterdag 19 mei ter gelegenheid van een lentefeest van 10 tot 24 uur. 
2) Donderdag 19 juli om 12 uur tot en met zaterdag 21 juli tot 12 uur ter gelegenheid van een 

trouwfeest van Er wordt een tent geplaatst. 
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig. 
 
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in 
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen 

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

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan café Eclips, (geschrapt) om de Tuinbouwstraat vanaf de 
Zandbergstraat af te sluiten voor het verkeer tot aan de inrit van de garages op volgende 
data: 

1) Zaterdag 19 mei ter gelegenheid van een lentefeest van 10 tot 24 uur. 
2) Donderdag 19 juli om 12 uur tot en met zaterdag 21 juli tot 12 uur ter gelegenheid van een 

trouwfeest. Er mag een tent geplaatst worden. 
 
Dit alles is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Artikel 2  
 
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

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

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

- De bijgevoegde signalisatieplannen dienen stipt nageleefd te worden. 



- Rekening houden met de tips op de site van Fluvia: https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig. 
- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de 

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

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

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

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

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

63 Doortocht. Trico's Swike op 3 juni 2018. 

Het college, 
 
GSD racing events vzw, (geschrapt) organiseert op zondag 3 juni 2018 de volgende 
activiteit: Tricoo’s Swike in en rondom PD De Gavers. 
De toelating wordt gevraagd voor de doortocht door de stad Harelbeke. Het 
zwemgedeelte gaat door in PD De Gavers en plaatselijke rondes.  
 
Stelt vast dat de wedstrijd geannuleerd wordt. 
 
Kan zich los van het voorgaande vinden in het advies van de veiligheidscel. 
 
Stelt vast dat het advies zonder voorwerp is, gezien de annulatie van de activiteit. 
 

64 Machtiging voor de verkoop van sterke drank op 
gelegenheidsevenementen. Dhulste Cup op zaterdag 16 juni 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende feiten en overwegingen : 
 



Na vermelde aanvrager heeft op 7 mei 2018 een aanvraag ingediend voor de verkoop ter 
plaatse van sterke drank in een occasionele drankgelegenheid:  
 
Inlichtingen over de aanvrager 
(geschrapt) 
Inlichtingen over de manifestatie 
 

Aard Dhulste Cup 
Plaats Tieltsestraat 54 – 8531 Harelbeke 
Periode Zaterdag 16 juni 2018 

 
Overeenkomstig art. 9 van de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank, is de verkoop voor het gebruik ter plaatse van sterke 
drank in een occasionele drankgelegenheid op een plaats waar een openbare 
manifestatie plaats vindt zoals een sportieve, politieke en culturele manifestatie, aan een 
speciale machtiging van het college onderworpen. 
 
Het college is van oordeel dat de genoemde activiteit onder het materieel 
toepassingsgebied van het genoemde artikel valt. Bijgevolg is het college bevoegd. 
 
Verder blijkt uit de aanvraag dat hetgeen aanvrager op het oog heeft een culturele 
manifestatie betreft. 
 
Vaststellend dat niets zich tegen het verlenen van de gevraagde machtiging verzet. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 
sterke drank, inzonderheid art. 9. ; 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Verleent de gevraagde machtiging ter plaatse van sterke drank in een occasionele 
drankgelegenheid aan : 
(geschrapt) 
Voor volgende manifestatie : 
 

Aard Dhulste Cup 
Plaats Tieltsestraat 54 – 8531 Harelbeke 
Periode Zaterdag 16 juni 2018 

 
Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke 
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen. 
 
De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de 
gemachtigde ambtenaren en de politie. 
 



De aanvrager  moet ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten 
die sedert 1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad – 
wouter.declerck@harelbeke.be –  
Groene lijn 0800/21202.  
 
Indien de houder afziet van de machtiging of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan 
de stad (departement Communicatie) te verwittigen. 
 
In zoverre de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan tegen deze beslissing 
per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan of 
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie 
van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van 
zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend 
 
Deze beslissing zal worden betekend aan de aanvrager. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

Cultuur 

65 Eenmalige vrijstelling W13 cc Het spoor. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 26 juni 2018 vindt er een activiteit van W13 plaats in cc het Spoor. Het college wordt 
gevraagd om vrijstelling van betaling voor het zaalverhuur te geven.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college is van oordeel dat W13 eenmalig het spoor gratis kan gebruiken in functie 
van het geplande netwerkevenement. 
 

66 Aanvraag subsidie buitenlands optreden. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Braz’art, brassband Harelbeke en Big Band Small Ones zal deelnemen aan de 
internationale muziekwedstrijd voor de Jeugd ‘Florence International Choir Festival’ in 
Italië van 1 tot 3 juli 2018.  
 
Voor de deelname hieraan vraagt de Braz’art een subsidie aan van 1000 euro. 
 



De aanvraag tot subsidiëring voor deelname aan wedstrijden en buitenlandse optredens 
werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 13 december 2010 en geldt voor 
harmonieën, fanfares, drum-, brass- en bigbands en koren met maatschappelijke zetel in 
Harelbeke.  
Deze beslissing werd opnieuw bekrachtigd in de gemeenteraadszitting van 28 januari 
2013. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Gemeentedecreet art. 57 §1 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

- gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college keurt de aanvraag voor subsidie van Braz’art goed voor een bedrag van 1000 
euro. 
 
Artikel 2: 
 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van een verslag en het aanleveren van 
de nodige bewijsstukken door de aanvrager. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

67 Goedkeuring bestelbons. 

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

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

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd 



is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 14 mei 2018 digitaal werd 
overgemaakt, goed. 

68 Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college. 

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

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen 
bedragen goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op 
de voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het 
budgethouderschap van het college. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1. 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed. 

69 Goedkeuren van de te betalen loonboekingen ikv budgethouderschap vh 
college 

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



Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen 
bedragen goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 
Aan het college worden de loonboekingsprojecten van te betalen 
vakantiegelden ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op 
de voorliggende lijst voorkomende betalingen behoren tot het 
budgethouderschap van het college of behoren tot het budgethouderschap 
van de gemeenteraad. 
 
Het college stelt vast dat de gemeenteraad op 02.01.2007 aan de secretaris 
de goedkeuring van de te betalen bedragen binnen het kader van het 
budgethouderschap van de gemeenteraad heeft toevertrouwd. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 

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

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Secretarie 

70 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het college, 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 08/05/2018 dat als 
goedgekeurd mag worden beschouwd. 
 
 
De zitting eindigt om 16.50 uur.  
 
 
 
De Secretaris De Burgemeester 
Carlo Daelman Alain Top 
 


