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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Jaarrapport 2017. Deel 1 Jaarrekening 2017. 

Artikel 173 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over 

de vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar 

dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft. 

 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).  

 

 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:  

 

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het 

budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en 

acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de 

uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

 

 De financiële nota van de jaarrekening bevat:  

 

o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en 

ontvangsten in verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten door de investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis 

afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en 

uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. 

 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten.  

 

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 14 mei 2018. 

 

De jaarrekening wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd waarna ze voor 

goedkeuring aan de gouverneur wordt overgemaakt. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

2 Jaarrapport 2017. Deel 2 Interne controlerapport. Goedkeuring. 

De artikelen 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle 

van de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 

voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 

interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 



 

Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 

uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 

bereiken van de doelstellingen, over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 

van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 

middelen”. 

 

Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

18.05.2015. 

 

Het jaarrapport interne controle 2017 is aan het gemeenteraadsdossier toegevoegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het jaarrapport interne controle 2017 goed te 

keuren. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

3 Jaarrapport 2017. Deel 3 Jaarverslag Stad Harelbeke 2017. Goedkeuring. 

 

Het verslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 

gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het jaarverslag is in de eerste 

plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te 

verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om 

hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer. 

 

In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en 

geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat. 

 

Het jaarverslag handelt over het jaar 2017. 

 

Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2017 voor dat 

departement betekende, geïllustreerd met foto's en met linken. Het tweede deel zijn 

Excel-bestanden en bevatten alle cijfermateriaal uit de verschillende departementen. 

 

Het jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad beschikbaar gesteld. Wie 

dat wenst, kan echter nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. 

 

Het jaarverslag is momenteel al te raadplegen op de website, onder voorbehoud van 

goedkeuring door de gemeenteraad: https://www.harelbeke.be/jaarverslagen.  

 

Het jaarverslag 2017 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

  

https://www.harelbeke.be/jaarverslagen


DEPARTEMENT FINANCIËN 

4 Budgetwijziging 2018/1. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Volgens artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

 

De budgetwijziging bevat: 

 

1) een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

2) een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op 

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

3) een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

4) de verplichte schema’s met de wijzigingen van het exploitatie-, het investerings- 

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijziging niet gewijzigd. 

 

In vergelijking tot het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 35.267.708 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

37.424.345 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget bedraagt 6.169.590 

euro en de aflossingen bedragen 1.590.542 euro, waardoor er geëindigd wordt op een 

gecumuleerd budgettair resultaat van 5.167.249 euro. Na aftrek van de bestemde 

gelden, die stijgen met 880.000 euro, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 

2.987.777 euro over. 

 

Het management heeft positief advies verstrekt op 14.05.2018. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2018 vast met de 

voorgaande cijfers. 

 

 

5 Politiezone Deerlijk-Harelbeke.  Bepaling dotatie op zicht van de eerste 

begrotingswijziging 2018. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

De gemeenteraad heeft op 20.11.2017 de dotatie ten laste van de stadsbegroting op 

zicht van de politiebegroting dienstjaar 2018 vastgesteld. 

 

Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging van de politiebegroting dienstjaar 2018  

zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad op 19.06.2018; 

 

De voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone Gavers dienstjaar 2018 

komt tot een globaal bepaalde dotatie van 3.131.488,08 euro ten laste van de stad 

Harelbeke (72,2267 % van het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.204.149,70 

euro ten laste van de gemeente Deerlijk (27,7733 % van het totaal); 

 

Wat de stad Harelbeke betreft geeft deze begrotingswijziging nr. 1 aanleiding tot een 

minkost van 250.649,92 euro ten opzichte van de oorspronkelijke politiebegroting 2018; 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad bepaalt de dotatie aan de politiezone Gavers op zicht van de eerste 

begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2018 ten laste van de stad 

Harelbeke op 3.131.488,08 euro. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Burgerparticipatie bij energieprojecten. 

Het is belangrijk om burgers (en bij uitbreiding ook lokale bedrijven) mee te krijgen in 

het energieverhaal. Vaak ervaren mensen enkel de lasten van de projecten rond het 

opwekken van hernieuwbare energie, bv. bezorgdheid over de impact van 

windmolenprojecten op hun woonkwaliteit. 

 

Door voor de burgers niet alleen nadelen maar ook voordelen te koppelen aan 

hernieuwbare energie, vergroot het maatschappelijk draagvlak. Via coöperaties kunnen 

burgers/bedrijven/besturen rechtstreeks participeren in hernieuwbare energieprojecten. 

 

De Belgische federatie REScoop, opgericht in 2010, bundelt de verschillende initiatieven 

rond burgercoöperaties, begeleidt hen en verenigt hen onder één noemer. Sedert 2014 is 

er een Vlaamse en een Waalse afdeling.  

 

Op dit moment zijn er volgende burgercoöperatieven verenigd via REScoop: 

Beauvent, BronsGroen, Campina Energie, CoopStroom, Core, Denderstroom, Ecopower, 

Pajopower, Stroomvloed, Volterra, Zonnewind en ZuidtrAnt. 

 

Belangrijk bij dergelijke initiatieven is om te kiezen voor ‘rechtstreekse participatie’ 

volgens de 7 ICA-principes (International Cooperative Allicance-principes):  

 

1. Open en vrijwillig lidmaatschap 

2. Democratische controle door de leden 

3. Economische participatie van de leden 

4. Autonomie en onafhankelijkheid  

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

6. Samenwerking tussen coöperaties 

7. Engagement voor de gemeenschap  

 

Als aandeelhouder oogst je hierdoor niet alleen hernieuwbare energie, je hebt ook 

inspraak en bepaalt mee naar wie de stroom gaat, tegen welke prijs en wat er met de 

winst gebeurt.  

 

Voor de werking rond het burgemeestersconvenant en ‘Warmer Wonen’ kregen de regio 

Zuid-West-Vlaanderen eind 2016 van minister Schauvliege de klimaatprijs.  In consensus 

tussen de 13 lokale besturen werd beslist om de helft van deze middelen (15.000 euro, 

op rekening van Leiedal) te besteden aan de ondersteuning van de oprichting van een 

burgercoöperatie in de regio voor hernieuwbare energie.   

 

De middelen van de klimaatprijs kunnen besteed worden aan externe kosten zoals 

notariskosten, juridische kosten, studiekosten, … Aanvullend kan Leiedal met 

personeelstijd ondersteunen vanuit het project Biseps (heeft als algemene doelstelling 

om de productie van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen te vergroten).  

 



Ondertussen werd een groep geëngageerde burgers, vrijwilligers samen gebracht die zich 

wensen te engageren in de oprichting van een coöperatie. Deze burgers werken 

momenteel verder aan deze oprichting en Leiedal ondersteunt waar nodig. Deze groep 

stelt de vraag naar een principiële beslissing van de gemeenteraden en raad van bestuur 

van Leiedal, naar analogie met andere gemeenten in Vlaanderen als belangrijk signaal in 

de verdere ondersteuning van burgerinitiatieven. In het overleg met de 

intergemeentelijke werkgroep rond het burgemeestersconvenant (01.03.2018) werd dit 

inderdaad bevestigd als een logische volgende stap.  

 

Als lokale overheid is het belangrijk om de private sector aan te moedigen tot 

burgerparticipatie bij energieprojecten.  

 

Daarom wordt er voorgesteld om de volgende principiële beslissing te nemen: 

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om burgerparticipatie bij energieprojecten in 

de stad te stimuleren om het draagvlak te vergroten en de natuurlijke rijkdommen in de 

stad voor iedereen toegankelijk te maken.  

 

Om deze reden zal de stad Harelbeke: 

 

- bij nieuwe energieprojecten in de stad streven naar een aandeel van 50% 

rechtstreekse burgerparticipatie via de ICA-principes; 

- in de eigen projecten rond energie in de gunningscriteria van de eigen bestekken 

burgerparticipatie opnemen. 

 

Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provincie West-Vlaanderen, het 

departement Omgeving, Leiedal en Rescoop Vlaanderen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet 

(restbevoegdheid van de gemeenteraad). 

 

 

7 Overheidsopdracht voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren voor 20 jaar van PV-panelen op gebouwen in eigendom van 

lokale besturen.  Goedkeuren  bestek en   aanstelling Leiedal als 

aankoopcentrale.  

1. Aanleiding en overwegingen 

 

De 13 gemeenten in de regio engageerden zich met het Burgemeestersconvenant (door 

de stad ondertekend op 18.10.2013) om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare 

besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private markt te 

beantwoorden aan deze doelstellingen. Dit gebeurt niet alleen door het energieverbruik 

in de eigen gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te 

wekken. Veel daken van openbare gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. 

 

Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de 

energietransitie. Soms hebben ze de middelen, maar niet de mogelijkheid om 

zonnepanelen te leggen (of vice versa). 

 

Via deze overheidsopdracht wenst de stad Harelbeke, via Leiedal als aankoopcentrale, 

een dienstverlener te selecteren die instaat voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren van zonnepanelen op patrimonium van het lokaal bestuur. De middelen voor 

investering moeten prioritair opgehaald worden binnen de stad en/of de regio.  

De dienstverlener wordt vergoed per kWh groene stroom die geproduceerd wordt. 

 



Deze aanpak is geïnspireerd op een opdracht die de gemeente Kuurne in 2017 gunde aan 

een burgercoöperatie. De procedure wordt doorlopen in 2018 teneinde vanaf 1 januari 

2019 gebouwen te kunnen aanreiken aan de geselecteerde dienstverlener waarop 

zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Dit aanreiken van de gebouwen kan gedurende 

6 jaar. De uitbating van de zonnepanelen duurt 20 jaar vanaf de ingebruikname van de 

installatie. 

 

De opdracht vereist op vandaag geen lijst van gebouwen waarop zonnepanelen zullen 

geplaatst worden. Via een ‘non-exclusiviteit’ passage in het opdrachtdocument is het 

deelnemende lokale bestuur niet verplicht om na gunning van de opdracht effectief 

gebouwen aan te leveren om via deze dienstverlener van zonnepanelen te voorzien. Het 

lokaal bestuur kan nog steeds beslissen om geen zonnepanelen te plaatsen, zelf de 

zonnepanelen te plaatsen of andere formules te hanteren. 

Voor alle deelnemende openbare besturen wordt gezamenlijk, op basis van een gelijk 

opdrachtdocument, een procedure conform de wetgeving op overheidsopdrachten 

uitgeschreven. 

 

De coördinatie van deze opdracht en het begeleiden van de procedure zal kosteloos 

gebeuren door de Intercommunale Leiedal vanuit het Europees gesubsidieerd project 

Biseps. 

 

De inschrijver die wordt aangesteld, moet voor deze investeringen bij voorkeur de 

financiële middelen ophalen bij lokale stakeholders via rechtstreekse burgerparticipatie 

volgens de internationaal erkende ICA-definitie. Dit wordt eveneens meegenomen in het 

gunningscriteria.  

 

Op 23.05.2018 ontving de stad een schrijven van de intercommunale Leiedal betreffende 

de uitnodiging tot deelname aan de intergemeentelijke aankoopcentrale voor de 

overheidsopdracht met als voorwerp het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren 

voor 20 jaar van fotovoltaïsche (PV-) panelen op gebouwen in eigendom van de lokale 

besturen. Leiedal vraagt om aan Leiedal een mandaat te geven om op te treden als 

aankoopcentrale voor deze overheidsopdracht en het opdrachtdocument goed te keuren. 

De gemeenteraadsbeslissing dient tegen uiterlijk 10.07.2018 aan Leiedal overgemaakt te 

worden teneinde de opdracht voor het zomerverlof te kunnen lanceren.  

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

- De gemeenteraad keurt het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht voor 

diensten met als voorwerp “Het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie 

van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen in eigendom van de lokale 

besturen” goed. 

- De gemeenteraad duidt de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 

8500 Kortrijk aan als aankoopcentrale zoals bepaald in artikel 2, 6° juncto artikel 

47 van de wet van 17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten voor deze 

opdracht. 

- De stad Harelbeke duidt Frederik Ost aan als contactpersoon en aanspreekpunt 

voor deze opdracht na gunning. 

- De stad Harelbeke is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen 

met betrekking tot de leveringen op hun eigen openbare gebouwen die tot stand 

komen ingevolge van de hiervoor vermelde overheidsopdracht. 

- De stad zal zich als een goede huisvader gedragen en zal onder meer de 

opdrachtnemer tijdig informeren over alle van belang zijnde omstandigheden voor 

de uitvoering van deze overeenkomst. 

- De stad geeft op eigen initiatief vanaf 01.01.2019 tot en met 31.12.2024 

gebouwen door aan de partij aan wie de opdracht gegund is, waar zonnepanelen 

dienen geplaatst te worden. Voor deze gebouwen worden de nodige gegevens ter 



beschikking gesteld: adres, EAN code, jaarverbruik de voorbije drie jaar, type 

installatie, aandachtspunten … . 

- De stad draagt de verantwoordelijkheid over de continue afname van de 

geproduceerde elektriciteit door de zonnepanelen. Voor gebouwen waarvoor er 

een reële kans bestaat dat het gebouw in de looptijd van het contract (de 

komende 20 jaar) uit gebruik gaat, verkocht wordt, gesloopt wordt … zal dit 

gebouw voorzichtigheidshalve niet opgenomen worden in deze opdracht. 

Eventuele kosten verbonden aan werken aan de betreffende gebouwen vallen ten 

laste van de eigenaar van het gebouw. De stad begeleidt de gekozen 

dienstverlener bij eventuele plaatsbezoeken. 

- Per te installeren installatie zal de stad een toelating tot bouwen met verzaking 

aan het recht van natrekking geven in de vorm van een opstalrecht om niet. De 

opstalgever verleent toestemming aan de opstalnemer voor het installeren en het 

beheren van de PV-installatie gedurende 20 jaar op het dak van een gebouw 

(opstalrecht PV-installatie die later authentiek wordt verleden op kosten van de 

opdrachtnemer). Na deze periode komen de installaties in eigendom van de 

gemeente. 

- De stad ondersteunt de geselecteerde dienstverlener in het voeren van 

communicatie in functie van rechtstreekse burgerparticipatie en het aanspreken 

van de eigen bevolking hiervoor. De gemeente/stad stelt hiervoor desgewenst 

infrastructuur en haar eigen communicatiekanalen ter beschikking. 

- Dit besluit zal voor verder gevolg, aan de Intercommunale Leiedal, President 

Kennedypark 10, 8500 Kortrijk toegestuurd worden. 

 

8 Kerkenbeleidsplan stad Harelbeke . Goedkeuring.   

Sinds de conceptnota ‘Een toekomst voor Vlaamse parochiekerken’ van 24.06.2011 van 

minister Bourgeois werd zowel aan de steden en gemeenten als aan de kerkbesturen 

gevraagd om na te denken over de toekomst van de kerken op hun grondgebied en werd 

de term ‘Parochiekerkenplan’ ingevoerd. Een dergelijk plan zet aan tot "het uitwerken 

van een langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken door de lokale 

actoren". De minister schrijft in diens nota dat hij "extra voorwaarden zal inbouwen voor 

het verkrijgen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en 

niet beschermde kerken".  

 

De wijziging van het onroerend erfgoeddecreet van 16.12.2016 legt als voorwaarde voor 

het bekomen van subsidies een goedgekeurd kerkenbeleidsplan op.  Een dergelijk plan 

was eerder omschreven in het onroerend erfgoeddecreet van 12.07.2013 als een 

schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de betrokken 

eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad werd goedgekeurd en dat 

een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor die 

betrokken eredienst op het grondgebied van de stad.  

 

Op 03.04.2018 diende het Centraal Kerkbestuur – bij mail - bij het Bisdom Brugge het 

thans voorliggend kerkenbeleidsplan in dat betrekking heeft op de 6 kerkgebouwen van 

de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van Harelbeke.  

 

Het plan bestaat uit: 

 

- zes aparte fiches per kerkgebouw (respectievelijk St. Salvator, St. Rita, St. 

Augustinus, St. Jozef, St. Petrus Hulste en St. Amandus Bavikhove); 

- een coördinatienota van het CKB, en  

- de pastorale visienota ‘Kerk in Harelbeke’ als inleiding op het globaal 

kerkenbeleidsplan (2018-2025), ondertekend door pastoor-moderator Bart Geryl 

en door Martin Dierynck, voorzitter CKB Harelbeke. 

 



Bij brief van 18.04.2018 bevestigt het Bisdom Brugge dat Bisschop Aerts op 13.04.2018 

goedkeuring heeft verleend aan dit kerkenbeleidsplan waarbij voor voormelde zes 

kerkgebouwen vooral op ‘valorisatie’ is ingezet; enkel voor de St. Ritakerk en St. Petrus 

(doch hier pas in het geval er geen residerende pastoor meer is waarna het Bisdom de 

pastorie zou kunnen vrijgeven) is nevengebruik eventueel te voorzien.  

Deze door het Bisdom goedgekeurde visie op het toekomstig gebruik van de 

parochiekerken, wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

In het geval van gemeentelijke goedkeuring zal deze samen met het kerkenbeleidsplan 

en de bisschoppelijke goedkeuring toelaten om erfgoedpremies aan te vragen bij de 

Vlaamse overheid. Bijvoorbeeld voor het lopend beheersplan van de St. Ritakerk is dit 

een belangrijk en noodzakelijk dossierstuk. Anderzijds kan het kerkenbeleidsplan ook 

geïmplementeerd worden in de nieuwe meerjarenbegroting 2020-2025 van zowel het 

stadsbestuur als de respectievelijke kerkfabrieken.  

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het kerkenbeleidsplan Harelbeke, zoals 

eerder op 13.4.2018 goedgekeurd door het Bisdom Brugge, goed te keuren.  De 

gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet. 

 

9 Gedeeltelijke wijziging (afschaffing) van voetweg 47 tussen de 

Stationsstraat en het Stationsplein te Harelbeke. Definitieve vaststelling. 

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

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

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

door hun eigendom liep, af te schaffen.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

het opmetingsplan van Landmeter Hautekiet d.d. 20.12.2014. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

erkennen. In zitting van 16.04.2018 stelde de gemeenteraad dan ook de gedeeltelijke 

afschaffing voorlopig vast.  

 



Na deze eerdere voorlopige vaststelling, werd een openbaar onderzoek georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 20.06.2014 dat de regels voor 

de organisatie van dergelijke openbare onderzoeken vastlegt.  

Het onderzoek liep van 20.04.2018 tot en met 21.05.2018. Uit het proces-verbaal van 

sluiten opgemaakt door het schepencollege op 29.05.2018, blijkt dat er geen bezwaren 

werden ingediend.  

 

De raad kan de voorgestelde gedeeltelijke afschaffing nu definitief vaststellen. 

Vervolgens wordt het dossier voor beslissing aan de hogere overheid overgemaakt.  

 

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

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

kracht en laatst gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Raad van 04.04.2014. 

 

10 Kosteloze overdracht van grond langs de Seringenlaan door Leiedal aan de 

stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

Bij een inventaris door Leiedal van gronden in hun eigendom, blijkt dat er nog een stukje 

openbare groenzone in de Seringenlaan, eigendom van Leiedal is. Het betreft het 

kadastrale perceel 0804 Y7 (5de afdeling, sectie B) met een kadastrale oppervlakte van 

394 m². Dit perceel werd bij de initiële verkavelingsoverdracht van 7 januari 1983 niet 

mee in het openbaar domein overgenomen.  

 

Sinds de ontwikkeling van die Leiedalverkaveling, meer dan 30 jaar geleden, is dit 

perceel ingericht als openbaar groen met een wandelpaadje en ook aldus door de stad 

onderhouden.  

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van kosteloze overdracht van 

onroerend goed (opgemaakt door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties, in opdracht en 

voor rekening van de overdrager Leiedal) ter goedkeuring voorgelegd.  

De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

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

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

 

 

11 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Ter Kerke door 

verkavelaar NV Stad & Milieu aan de stad Harelbeke. Goedkeuren 

ontwerpakte.  

Tussen de Tiendemeersstraat en de Dwarsstraat realiseerde NV Stad en Milieu uit Kortrijk 

een verkaveling van een 50-tal loten, thans gekend als de verkaveling Ter Kerke.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het verkavelingscontract van 25.09.2001 moet 

deze verkavelaar alle openbaar bestemde stroken kosteloos en onbelast over dragen aan 

de stad ter inlijving in het openbaar domein. 

 

Deze over te dragen zones zijn aangeduid op het overdrachtsplan van 28.02.2018 van 

landmeter Mathieu Nies uit Maarkedal. De overdracht bestaat uit 5502 m² wegenis en 

wat openbaar groen. 

 

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

Torrelle uit Harelbeke in opdracht en voor rekening van de overdrager NV Stad & Milieu) 

voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 



 

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

en de voorwaarden van de overdrachtsakte.  

 

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

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

 

 

12 Leveren en plaatsen van een openbaar toilet.  Goedkeuring bestek, raming 

(100.000 euro excl. btw) en gunningswijze. 

Bij de budgetopmaak 2018 werd een budget voorzien voor de bouw van een openbaar 

toilet.  De oorspronkelijke visie om dit openbaar toilet te voorzien in het paviljoen op het 

Marktplein bleek niet mogelijk wegens de beperkte ruimte. Nu wordt gekozen om het 

openbaar toilet te voorzien op het openbaar domein in de Gentsestraat in de 

kerkomgeving. Dit als een geïntegreerd esthetisch geheel van toilet en bushalte.  

De bestaande bushalte wordt verwijderd. 

Er wordt gekozen voor één toilet die toegankelijk is voor zowel man, vrouw als 

mindervaliden.  Het toilet dient uitgerust met de modernste technieken voor reiniging.  

Na elke toiletbezoek wordt alles chemisch gereinigd.  Het onderhoud er van maakt deel 

uit van een onderhoudscontract. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 18_17 opgesteld door het 

departement grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 100.000 euro excl. btw of 121.000 

euro incl. 21% btw. 

 

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

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

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

biedt betreffende prijsvorming en service. 

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

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

en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 221007/098400-GGZ-GGZ 72 en zal verhoogd worden bij een eerstvolgende 

budgetwijziging. 

 

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

te keuren. 

 

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

die niet werd opgenomen in het begrip dagelijks bestuur gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

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

 

  



 

13 Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en gunningswijze. 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Leveren en plaatsen van containerklassen voor 

school noord Harelbeke” werd gegund aan Architecten Vandekerckhove, KBO nr. BE 

0891.079.018, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.2-A.18/23 opgesteld door 

de ontwerper, de heer Andie Decock van Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 

te 8501 Heule. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 293.365 euro excl. btw of 310.966,90 

euro incl. 6 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

 

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

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

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

 

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

budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 80 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

14 Raamovereenkomst ICT Stad Kortrijk.  Toetreding. 

De stad tekende in het verleden in op het IC-raamcontract van de stad Kortrijk.   

Deze raamovereenkomst liep ten einde op 31.12.2017.  Een raamovereenkomst - in dit 

geval voor ICT – vereenvoudigt sterk de aankoop van middelen en diensten en vermijdt 

de administratieve overhead van een klassieke overheidsopdracht.  

 

Voor klassieke ICT-opdrachten werd vanuit Kortrijk verwezen naar de raamovereenkomst 

van de stad Brugge, waarop bijgevolg eerder dit jaar werd ingetekend. 

 

Eind 2017 en begin 2018 sloot de stad Kortrijk (collegebeslissingen van 17.12.2017 en 

12.02.2018) als opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor diverse Smart City 

gerelateerde ICT-opdrachten en diensten.  Deze raamovereenkomst is verdeeld over 

meerdere percelen en per perceel gegund aan de leverancier met het beste voorstel.  Deze 

Smart City diensten zijn vrij ICT-specifiek en maken meestal geen onderdeel uit van de 

raamovereenkomst van de stad Brugge.  Deze raamovereenkomst is bovendien ook 

volledig vrijblijvend, er is dus geen enkele aankoopverplichting en geen budgettaire 

impact. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de toetreding tot de ICT-raamovereenkomst van 

de stad Kortrijk en de opdrachtdocumenten goed te keuren. 

  



 

15 TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

1. Op 08.05.2018 ontving de stad de uitnodiging van de algemene vergadering van 

TMVS. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 20.06.2018 om 17.00 uur in Flanders 

Expo, Maaltekouter 1 te 9501 Gent. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. A. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017. 

B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017. 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR). 

4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR). 

5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge 

toetredingen. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Varia en mededelingen.  

 

De gemeenteraad heeft in de gemeenteraadszitting van 20.11.2017 zijn goedkeuring 

gehecht aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens 

de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. Bij de uitnodiging ontving de stad de 

gepubliceerde akte van 22.12.2017 van deze oprichting. 

 

De gemeenteraad besliste toen ook om in te tekenen op aandelen A volgens de 

bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn opgenomen. De stad heeft momenteel 5 A 

aandelen dat voorgefinancierd wordt door TMVW.  

 

2. Bij brief van 07.05.2018 (ontvangen op 08.05.2018) vraagt TMVS (Farys) een lid 

voor te dragen als afgevaardigde en een plaatsvervanger in de algemene vergadering 

van TMVS. TMVS geeft vervolgens ook de verplichtingen mee die moeten voldaan zijn bij 

de aanduiding van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering.   

 

De gemeenteraad van 19.06.2017 stelde de heer Patrick Claerhout, schepen, en Annick 

Vandebuerie, schepen, aan als effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering van TMVS na oprichting en vanaf 30.06.2017.  

 

Deze beslissing dient niet te worden hernomen.  

 

3. Aan de gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:  

 

- de gemeenteraad keurt de agenda – hiervoor weergegeven - op basis van de 

verkregen documenten goed; 

- de voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling; 

- afschrift van deze beslissing dient overgemaakt te worden aan TMVS dv, p/a 

TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

 

  



 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

16 Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget. 

Sedert 01.09.1998 mag het werkingsbudget dat de Vlaamse overheid ter beschikking 

stelt van het gemeentelijk onderwijs aangewend worden voor het personeel 

werkingsbudget (PWB voorheen gekend als beleidsondersteuning) en/of het geheel of 

gedeeltelijk klasvrij maken van de directeur. 

 

De tijdelijke personeelsleden die aangesteld worden, hetzij rechtstreeks in deze uren, 

hetzij ter vervanging van vast benoemde personeelsleden, worden betaald door het 

departement onderwijs.  

 

Het departement onderwijs vordert de volledige loonkost van de tijdelijke 

personeelsleden terug.  

Ieder jaar wordt op basis van de leerlingenaantallen en de mogelijkheden van 

klasbezetting door de 3 directeuren een voorstel geformuleerd aangaande de minimum 

uren personeel werkingsbudget nodig om het volgend schooljaar kwalitatief te 

organiseren. Vooral voor scholen met een sterke groei is dit eerder nadelig omdat geteld 

wordt met het leerlingenaantal van het vorig jaar. 

 

Voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn dit voor de school Noord 25 uren. Hiermee wordt 

gerichter gewerkt met de klasgroepen o.m. door co-teaching. Voor de school Zuid zijn dit 

27 uren. Dit voornamelijk om de hoge leerlingenaantallen in de klassen op te vangen en 

de eerste graad te kunnen opsplitsen. Hiermee blijven de scholen samen ongeveer op 

hetzelfde niveau als het lopende schooljaar. 

 

 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17 Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden 

van sluikstorten. Aanwijzing bijkomende vaststeller en opsomming van de 

artikelen waarop deze inbreuken kan vaststellen. 

 

18 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur. Aanstelling met ingang 

van 01.08.2018 op basis van systematische vergelijking van titels en 

verdiensten. 

19 Decreet lokaal bestuur (DLB) - financieel directeur. Kennisname 

aanstelling van rechtswege bij het verstrijken van de termijn voor 

kandidaatstelling. 

 

20 Algemeen directeur.  Vervanging bij afwezigheid, verhindering of vacature 

van het ambt vanaf 01.08.2018. 

 

  



 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Aktename eedaflegging algemeen directeur met ingang van 01.08.2018. 

Aan de gemeenteraad van  18.06.2018 wordt voorgesteld met ingang van 01.08.2018 

een algemeen directeur van de stad Harelbeke aan te stellen. 

 

Blijkens de FAQ-lijst (frequently asked questions) van de Vlaamse overheid dient deze 

persoon de eed af te leggen. 

 

De gemeenteraad neemt in openbare zitting akte van deze eedaflegging in handen van 

de voorzitter van de gemeenteraad met uitwerking op 01.08.2018. 

 

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

ambt trouw na te komen.” 

 

 

22 Aktename en eedaflegging financieel directeur met ingang van 18.05.2018. 

De gemeenteraad heeft er op 18.06.2018 kennis van genomen dat de heer Stefan 

Himpens bij het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling van rechtswege is 

aangesteld als financieel directeur van de stad Harelbeke. 

 

Alhoewel de FAQ-lijst (frequently asked questions) van de Vlaamse overheid aangeeft dat 

in dat geval de eedaflegging geen juridische verplichting uitmaakt, wordt toch 

aangegeven dat dit wel kan en dat het een mooie gelegenheid is om als raad ook met 

deze directeur plechtig van start te gaan. 

 

Bijgevolg wordt ook voor de financieel directeur een eedaflegging voorzien. 

 

De gemeenteraad neemt in openbare zitting akte van deze eedaflegging met ingang van 

18.05.2018 in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

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

ambt trouw na te komen.” 

 

23 Vragenkwartiertje. 


