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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Kennisname 

rekening 2017. 

Ingevolge art. 174 van het OCMW-decreet wordt de jaarrekening van het OCMW niet 

meer goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan enkel nog opmerkingen 

maken op de jaarrekening van het OCMW binnen de vijftig dagen na verzending van dit 

stuk. De bevoegdheid tot goedkeuren ligt bij de provinciegouverneur.  

 

De OCMW-raad heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op 21.06.2018.  Dit stuk, 

ontvangen op 22.06.2018, wordt nu voor bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Het geconsolideerd balanstotaal van de jaarrekening bedraagt 53.031.083 euro. 

 

Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2017 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 1.807.292,15 euro. 

 

Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

4.365.533 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 886.526 euro 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Kamutstraat door 

verkavelaar Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

Langs de Tarwestraat realiseerde NV Groep Huyzentruyt een verkaveling van een 40-tal 

loten, thans gekend als Kamutstraat.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het verkavelingscontract van 25.01.2012 moest 

deze verkavelaar alle openbaar bestemde stroken na aanleg kosteloos en onbelast 

overdragen aan de stad ter inlijving in het openbaar domein. 

 

Deze over te dragen zones zijn aangeduid op het overdrachtsplan van 14.05.2017 van 

landmeter Filip Reyntjens. De overdracht bestaat uit 1.982 m² wegenis en 347 m² 

openbaar groen. 

 

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

Hendrickx uit Brugge in opdracht en voor rekening van de overdrager NV Groep 

Huyzentruyt) 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. 

 

 



3 Concessieovereenkomst stad – Mijn Huis voor het gebruik van een terrein 

van Bouwmaatschappij Mijn Huis langs de Gaversstraat ter realisatie van 

het project  'Buurt- en samentuin Goudberg''. Goedkeuren 

concessievoorwaarden. 

Het stadsbestuur en Mijn Huis kwamen overeen om via een concessiecontract een  

braakliggend terrein langs de Gaversstraat (nog ooit te bebouwen door de sociale 

bouwmaatschappij) voor een termijn van 10 jaar ter beschikking te stellen van het 

project  'Buurt- en samentuin Goudberg''. 

 

De raad van bestuur van Mijn Huis ging al op 22.08.2017 principieel akkoord om een 

perceel gelegen tussen de groenzone op Goudwinde en de Gaversstraat (3de afdeling, 

sectie D, 1411P3) met een oppervlakte van 2.632 m² hiertoe gratis ter beschikking te 

stellen aan de stad.  

 

Het project omvat 40 volkstuintjes en een gezamenlijk buurttuin waartoe de 

gemeenteraad op 14.05.2018 het inrichtingsdossier goedkeurde .  

 

Het voorliggende concessiecontract loopt voor 10 jaar zodat dit gebruik een daad van 

beschikking betreft waardoor de raad bevoegd is om de voorwaarden goed te keuren 

(art. 43 par. 2, 12 van het gemeentedecreet). Verder is het gebruik kosteloos. 

 

4 Renovatie stadhuis - personeelsdienst.  Goedkeuring bestek, raming  

(67.019,25 euro excl. btw of 81.093,29 euro incl. 21% btw (14.074,04 

euro Btw medecontractant)) en gunningswijze. 

De wens van de personeelsdienst is om in één landschapskantoor te zitten maar om toch 

een afgeschermde ontvangstbalie te hebben om personeelsleden te ontvangen.  

Het vormings- en schepenlokaal wordt daarom omgebouwd tot één grote ruimte, waarbij 

het grote volume wordt geaccentueerd door middel van plafondeilanden en verlichting. 

Glazen scheidingswanden helpen daarbij om het ruimtelijk gevoel te behouden. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 67.019,25 euro excl. btw of 81.093,29 

euro incl. 21% btw (14.074,04 euro btw medecontractant). 

 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking, 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 maar 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 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

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). 

 

 

  



5 Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

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

1 

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. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 juni 2018 om 11.00 uur te bereiken. 

 

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 20 september 2018. 

 

Er werden 2 offertes ontvangen: 

 

• Algeco Belgium nv, Schoebroekstraat 34-36 te 3580 Beringen (482.492 euro excl. 

btw of 511.441,52 euro incl. 6% btw); 

 

• SYMOBO BVBA, Biststraat 6 te 1910 Kampenhout (399.494,50 euro excl. btw of  

423.464,17 euro incl. 6% btw). 

 

Op 03.07.2018 besliste het college de plaatsingsprocedure stop te zetten en te hernemen 

wegens de hoge prijzen en de overschrijding van het budget. 

 

 

2 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de opdracht te hernemen en te gunnen bij 

wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking beroep 

doende op artikel 42, § 1, 1° b van de wet inzake overheidsopdrachten (strikt 

noodzakelijke opdracht, termijnen niet verenigbaar met openbare, niet-openbare of 

mededingingsprocedure met onderhandeling, dwingende spoed voortvloeiend uit 

onvoorzienbare omstandigheden niet aan de aanbestedende overheid toerekenbaar). 

 

 

3 

Er is dwingende spoed en de opdracht is strikt noodzakelijk aangezien bijkomende 

klassen zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten zijn. 

 

De school werd destijds gebouwd voor slechts 6 klassen. Dit is ondermeer het gevolg van 

de transitie van de bevolking van Hulste waarbij ouderen de deelgemeente verlaten en 

hun plaats wordt ingenomen door jonge gezinnen en daarnaast zorgt het stijgend aantal 

opa’ en oma’s in Hulste voor een voor- en naschoolse opvang voor kleinkinderen die vaak 

buiten Hulste wonen. Ook is er in nabij-liggende gemeenten vaak geen aanbod van 

stedelijk onderwijs voor mensen die niet kiezen voor het vrij onderwijs. De instroom van 

het aantal kleuters is gelimiteerd op 125 leerlingen. Momenteel zijn er reeds 8 klassen 

lager. Voor het schooljaar 2018 – 2019 komt er nog een extra klas bij, dan 9 klassen 

lager onderwijs . Voor de volgende schooljaren wordt echter nog een verdere toename 

van het aantal klassen verwacht.  Er werd een subsidiedossier opgestart bij de 

subsidiërende overheid om een nieuwe school te bouwen, de wachttijd hiervoor bedraagt 

zeker nog enkele jaren.  

 



Om het schooljaar 2018-2019 in behoorlijke omstandigheden te laten te starten wordt 

gekozen voor volgende voorlopige noodoplossing die echter niet houdbaar is: 

 

 Het zorglokaal maakt plaats om een klas te organiseren.  Deze ruimte is niet 

geschikt als klaslokaal om 22 leerlingen het nodige lescomfort te geven.   

 De leraarskamer wordt een leslokaal waar zorggroepen les zullen krijgen, maar 

blijft ook leraarskamer (leerkrachten gaan daar werken in kindvrije uren), er gaan 

ook vergaderingen door. 

 In de bergruimte, tussen de materialen, wasmachine en droogkast komt voorlopig 

het lokaal van de zorgcoördinator.  Daar gaan de overleggen en oudergesprekken 

voorlopig door.  Dit lokaal zal gedeeld worden met leerkracht protestantse 

godsdienst (10u).  Indien het lokaal bezet is door coördinator, gaat de les door in 

de gang. 

 De keuken wordt een leslokaal voor co-teaching 5de leerjaar, islamitische 

godsdienst, begeleidingen ondersteuningsnetwerk 

 

Conclusie: de containerklassen zijn nodig zo kort mogelijk bij 01.09.2018.  De 

huisvesting kan – op een aanvaardbare wijze - niet anders worden gegarandeerd. 

 

4 

Bovenstaande termijn is niet verenigbaar met het volgen van een normale openbare, 

niet-openbare of mededingingsprocedure. 

 

Bij een nieuwe openbare procedure kan het bestek worden gepubliceerd op 17.07.2018, 

de dag na de gemeenteraad.  De verplichte termijn voor indiening van de offertes eindigt 

op 22.08.2018.  Er is ook nog een verplichte standstill van 15 dagen. Deze termijnen 

laten niet toe tijdig de klassen ter beschikking te hebben. 

 

 

5 

Hetgeen is gebeurd naar aanleiding van de eerste procedure was niet te voorzien; zowel 

de raming was realistisch evenals de uitvoeringstermijn.  

 

Op 30 januari 2018 werd een architect aangesteld om het dossier op te maken, na 

onderzoek heeft hij de raming bepaald. Aan de hand van het prijzen-archief van 3P 

werden referentieprijzen opgezocht. Recent werd door de Stad een containerklas 

aangekocht voor de School noord, de prijs bedroeg 40.820 euro voor één klas. Het 

architectenbureau nam contact op met verschillende leveranciers om referentieprijzen te 

kennen en productietermijnen.  De prijzen werden afgetoets met gekende 

nieuwbouwprijzen voor een gebouw in steen dat normaal duurder is, referentieprijs 

nieuwbouw 1500 euro/m². Aan de hand van deze referentieprijzen werd een raming 

opgemaakt voor de klasmodules en de omgevingswerken. De ramingsprijs werd 

ingeschat op 1400 euro/m². 

 

Op 16 mei 2018 werd het bestek gepubliceerd en 21 juni 2018 dienden de offertes 

binnen te komen; de 2 ingediende offertes zijn onaanvaardbaar omwille van de hoge 

offerteprijzen. De ingediende eenheidsprijzen per m²/klascontainer zijn opmerkelijk 

hoger dan de eenheidsprijs voor een nieuwbouw stenen klaslokaal wat in tegenspraak is 

met het tijdelijk karakter van deze oplossing. De openbare procedure kan niet leiden tot 

een gunning van de opdracht. 

 

 

6 

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 en het project niet nominatief in het budget 

is voorzien (toepassing art. 43 par 2.11° van het gemeentedecreet). 



 

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

zonder voorafgaande bekendmaking, beroep doende op artikel 42, § 1, 1° b Wet inzake 

overheidsopdrachten (dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de 

aanbestedende overheid onvoorzienbaar waren). 

 

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). 

 

 

6 Complex Project Hoog Kortrijk.  Goedkeuren aangepaste 

samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad 

Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem 

/ Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn.  

Het begrip ‘Hoog Kortrijk’ slaat op het stadsdeel van Kortrijk ten zuiden van de 

autosnelweg E17 (Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen).  

Aanvankelijk werd het begrip alleen gebruikt voor de omgeving die aansluit op de 

Doorniksesteenweg en het complex Kortrijk-Zuid (ook wel bekend als “het Ei”), maar 

meer recent werd Hoog Kortrijk ook uitgebreid naar het gebied aansluitend bij het 

complex Kortrijk-Oost.  

 

Hoog Kortrijk werd vanaf de jaren 1970 ontwikkeld voor het vestigen van een aantal 

grootschalige activiteiten, die door ruimtegebrek in de Kortrijkse binnenstad geen 

onderkomen meer vonden en die een optimale autobereikbaarheid opzochten: de Hallen 

(ondertussen Xpo Kortrijk), de kantorenzone Kennedypark, de universiteitscampus Kulak, 

de hogeschool Katho (ondertussen Vives), het Vormingsinstituut (ondertussen Syntra 

West), de brandweer, etc.  

 

Hoog Kortrijk werd aanzien als een logische uitbreiding van de stad, complementair aan 

het stadscentrum, en aansluitend op de nieuwe autosnelweg E17, die toen werd 

aangelegd in het kader van doorstroming op internationaal niveau en ook fungeert als 

(economische) verkeersader voor de stad en de streek.  

 

Ondertussen is er veel veranderd. Bestaande actoren hebben hun activiteiten uitgebreid, 

vele nieuwe projecten zijn de laatste jaren uitgevoerd of worden op korte termijn 

gepland. Zo kan onder meer verwezen worden naar de uitbreiding van de beurs- en 

evenementenhallen Kortrijk Xpo, de vernieuwing van het bioscoopcomplex Kinepolis, de 

bouw van het nieuwe regionale ziekenhuiscomplex AZ Groeninge, het succes van het 

hoger onderwijs (Vives en Kulak), de topsporthal van de Lange Munte, de komst van het 

hoogwaardig bedrijventerrein Evolis, de nieuwe begraafplaats en het crematorium, de 

ontwikkeling van de kantoren- en handelszone Beneluxpark, het hoogtechnologisch 

bedrijf Barco dat haar activiteiten heeft gecentraliseerd op het Kennedypark, de diverse 

nieuwe woonontwikkelingen die op stapel staan (stedelijke woongebieden Langwater, 

Schaapsdreef, Goed te Boevekerke), etc.  

 

De omgeving van Hoog Kortrijk is dus nog steeds in volle expansie. De vrees voor 

verkeerscongestie en overconsumptie van de ruimte is groot. Hoog Kortrijk bevat reeds 

enkele belangrijke regionale functies en heeft samen met Kortrijk-Oost potenties om 

bijkomende regionale/bovenlokale programma’s op te nemen. Ook de binding van Hoog 

Kortrijk met de binnenstad vormt nog steeds een knelpunt.  

In het zuiden functioneert de E17 tussen de complexen “het Ei” (Kortrijk-Zuid) en 

Kortrijk-Oost als deel van de R8. De huidige situatie leidt tot overmatig veel 

weefbewegingen op het complex “het Ei” (Kortrijk-Zuid), wat leidt tot 

verkeersonveiligheid en -verzadiging. Ook het complex Kortrijk-Oost is toe aan 

optimalisatie. De oplossingsscenario’s voor de optimalisatie van de zuidelijke 



aansluitingscomplexen op de R8 zijn afhankelijk van de keuze om de R8 al dan niet te 

sluiten. Op vandaag kent “het Ei” een duidelijke wisselwerking met het complex Aalbeke, 

dat ook op haar beurt aan optimalisatie toe is.  

De verkeersproblematiek van de E17 en de R8 aan de zuidkant van Kortrijk is tevens 

gekoppeld aan het verkeerskundige functioneren van de ring rond Kortrijk (R8) als 

geheel en met de omliggende autosnelwegen.  

 

Op basis van de streefbeeldstudie voor het complex Kortrijk-Oost wordt vastgesteld dat 

er geen bevredigende oplossing wordt gevonden binnen de voorwaarden die werden 

gesteld binnen de studieopdracht. Het grote aandeel aan ruimtelijke ontwikkelingszones 

ter hoogte van Kortrijk-Oost is niet afgestemd op de verkeersinfrastructuur en dient dan 

ook geëvalueerd te worden en zo nodig bijgesteld of geherlocaliseerd te worden in 

functie van de (geoptimaliseerde) weginfrastructuur. Er wordt vastgesteld dat het 

absoluut noodzakelijk is om dringend een aantal gronden te vrijwaren van verdere 

ontwikkeling om de verkeerskundige en andere maatregelen te kunnen uitvoeren.  

Ook merkt de stad Kortrijk dat bij concrete projecten op Hoog Kortrijk (uitbreiding Barco 

en AZ Groeninge) congestie dreigt door het uitblijven van een oplossing voor de 

wisselwerking tussen de R8 en de E17. Het is duidelijk dat dringend moet worden 

ingegrepen.  

 

Daarnaast is er ook noodzaak aan investeringen in een betere modal split, verdeling van 

de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen zoals bus, trein, fiets,.. Hiervoor 

loopt o.a. een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) bij de Vlaamse Vervoer 

Maatschappij De Lijn voor een hoogwaardig openbaar vervoersverbinding (HOV) tussen 

het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk4. In het kader van het strategisch project 

REKOVER (regio Kortrijk & openbaar vervoer)  werd in 2015 een onderzoeksrapport 

opgemaakt dat een vernieuwde visie op openbaar vervoer in de regio Kortrijk bevat en 

waarin een ruimtelijk ontwikkelingsmodel is opgenomen.  

 

Naar aanleiding van de hierboven geschetste problematiek werd door de gebiedsgerichte 

werkgroep “Stedelijke regio Kortrijk” in het kader van de relance van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen (BRV) volgende quick-win geformuleerd: “Hoog Kortrijk: Erkenning 

als complex project - afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele 

uitdagingen”. Er wordt aangedrongen op (meer) samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende beleidsniveaus en -sectoren en een vlotte(re) samenwerking met/tussen de 

Vlaamse instanties, op een geïntegreerde manier, zodat sneller tot (gedragen) 

kwalitatieve realisaties kan worden overgegaan. 

 

De scope van het complex project werd voorgelegd op het interbestuurlijk overleg Zuid-

West-Vlaanderen van 07.10.2016. Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen is 

voor wat betreft het complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-

Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” 

samengesteld uit: 

 

- het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

  Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts  

- het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke  

  Schauvliege  

- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kuurne  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Menen  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwevegem  

- relevante kernactoren, zoals de intercommunale Leiedal en Vlaamse 

  vervoersmaatschappij De Lijn 



 

Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen kan zich vinden in de scope van het 

complex project zoals neergeschreven in de Scopenota versie verkenningsfase van 

23.09.2016, mits toevoeging van een aantal aanvullingen en/of verduidelijkingen. Deze 

gevraagde aanvullingen en/of verduidelijkingen. Deze gevraagde aanvullingen en/of 

verduidelijkingen zijn opgenomen in voorliggende nota, samen met de wijziging van de 

naamgeving van het complex project, zoals beslist op het interbestuurlijk overleg Zuid-

West-Vlaanderen van 20.01.2017. 

 

Het complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid 

en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” beoogt het optimaal 

verkeerskundig functioneren van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, als antwoord op de verkeersverzadiging en de dreigende 

verkeerscongestie. De verkeersafwikkeling tussen de R8 en de E17 wordt 

geoptimaliseerd, met behoud van de goede autobereikbaarheid van Hoog Kortrijk en 

Kortrijk-Oost.  

 

Het project focust op de optimalisatie van de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8, 

met name “het Ei” (Kortrijk-Zuid), het complex Kortrijk-Oost en “de Paperclip” 

(Stasegem/Harelbeke-Zuid). In het te voeren mobiliteitsonderzoek worden zowel de 

alternatieven tot optimalisatie van deze complexen onderzocht zonder de aanname van 

het sluiten van de ring rond Kortrijk (R8), als de alternatieven voor de optimalisatie van 

deze complexen in geval van het sluiten van de ring. Het sluiten van de ring rond Kortrijk 

op zich is niet de (hoofd)doelstelling van het project, doch kan een middel zijn om tot 

oplossingen te komen.  

 

De optie om ruimtelijke ontwikkelingszones in de binnenkant van “het Ei”, in de 

omgeving van “het Ei” (park & ride, site van AWV) en in de omgeving van het complex 

Kortrijk-Oost (Kapel ter Bede, “Kop van Evolis”/gebied voor stedelijke ontwikkeling, 

Evolis, stedelijk woongebied Langwater ten noorden van fase 1, parkgebied ten zuiden 

van de rotonde N8 x N391, carpoolparking Kortrijk-Oost, woongebied BPA Soetens Molen 

en Roggelaan/Beeklaan) te evalueren en mogelijk te heroriënteren wordt daarbij 

onderzocht in functie van de (geoptimaliseerde) bovenlokale weginfrastructuur en/of in 

functie van de verkeersgeneratie. Indien uit het onderzoek blijkt dat er niet geopteerd 

wordt voor het sluiten van de ring of dat er een ander alternatief wordt gekozen voor het 

sluiten van de ring, moet een keuze worden gemaakt met betrekking tot de bestemming 

als reservatiestrook.  

 

Vanuit de wisselwerking tussen de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8 en het 

complex Aalbeke en vanuit de verkeersproblematiek die dit laatste complex kent, wordt 

ook de optimalisatie van het complex Aalbeke mee opgenomen in het project.  

In relatie tot de optimalisatie van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, wordt bekeken welke ingrepen er noodzakelijk zijn ter hoogte 

van andere segmenten van de R8 en/of ter hoogte van de omliggende autosnelwegen. 

Dit omvat onder meer de doortrekking van de R8 tussen de Heirweg en “de Paperclip” 

(Kuurne/ Harelbeke/ Kortrijk) conform de selectie als primaire weg II. Deze ingrepen 

moeten bijdragen tot een afdoende oplossing voor de verkeersafwikkeling tussen de R8, 

E403, A19 en de E17. Ook de gewestwegen aansluitend op en ter hoogte van “het Ei” en 

het complex Kortrijk-Oost worden in het kader van een goede doorstroming 

meegenomen in het project. Daarbij wordt in het bijzonder voor de N50 rekening 

gehouden met de doelstellingen van de potentiële hoogwaardige openbaar 

vervoersverbinding (HOV) tussen het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk en met de 

voortgang van het onderzoek dat hierover loopt. Het verkeerskundig onderzoek houdt 

zowel rekening met de verkeersgeneratie uitgaande van de ruimtelijke ontwikkelingen 

binnen het projectgebied (mesoniveau), als met de verkeersgeneratie van de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de ruimere omgeving van het projectgebied (macroniveau). 

 



Het Vlaamse Gewest wenst de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. :  

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het 

Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en 

Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” .  Daarom wordt er tussen 

de verschillende betrokken partijen - Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad Kortrijk / 

gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / Intercommunale 

Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - een 

samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten opgesteld. 

 

De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het 

Vlaamse Gewest aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden. 

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de 

weginfrastructuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling 

tussen de R8 en de E17) in samenhang met de effecten voor het volledige 

verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten verlopen wordt de 

nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” is in opstart. 

 

Het is aangewezen de rechten en plichten van alle partijen in een overeenkomst vast te 

leggen. 

 

In zitting van 20.03.2017 besliste de raad principieel tot deze werken en keurde de 

samenwerkingsovereenkomst met bijhorende scope-nota goed.   

 

Bij mail 21.06.2018 vroeg Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-

Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2. bus 82 te 8200 Brugge naar aanleiding van de 

vertraging in de studie rond het mobiliteitsonderzoek wegens onvoorziene 

omstandigheden en het zomerverlof en verwijzend naar de overeenkomst en naar de 

afspraak in de stuurgroep  K-R8 van 4 mei 2018 aan de partners gevraagd om een 

formele beslissing te nemen over de verlenging van het voorzorgsprincipe (zie art. 5, 9 

en 12 van de samenwerkingsovereenkomst) van 30 juni 2018 tot 30 september 2018.  
 

De overige bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst blijven ongewijzigd. 

 

Aan de raad wordt gevraagd de aangepaste samenwerkingsovereenkomst goed te 

keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gelet op de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 

gemeentedecreet). 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

Aangezien mevrouw Marijke Ostyn, gemeenteraadslid, verklaarde niet meer te behoren 

tot de N-VA-fractie kan zij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie 

zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin 

behouden de fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.   

 

Mevrouw Marijke Ostyn werd destijds aangewezen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-

fractie in de raadscommissie grondgebiedszaken en facility. 

 

Gezien het voorgaande moet een nieuw stemgerechtigd lid behorend tot de N-VA-fractie 

in de raadscommissie grondgebiedszaken en facility worden aangewezen. 

 

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

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

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

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

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

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het GD werd voor dit mandaat in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facilitaire dienst door de N-VA-fractie een akte van voordracht 

ingediend op 04.07.2018 ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie 

waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte 

ondertekend. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van de heer Eddy Glorieux als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie 

van de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van 

mevrouw Marijke Ostyn. 

 

8 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

Vrije Tijd. 

Aangezien mevrouw Marijke Ostyn, gemeenteraadslid, verklaarde niet meer te behoren 

tot de N-VA-fractie kan zij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie 

zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin 

behouden de fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.   

 

Mevrouw Marijke Ostyn werd destijds aangewezen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-

fractie in de raadscommissie Vrije Tijd. 

 

Gezien het voorgaande moet een nieuw stemgerechtigd lid behorend tot de N-VA-fractie 

in de raadscommissie Vrije Tijd worden aangewezen. 

 

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

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

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

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

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

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 



Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het GD werd voor dit mandaat in de raadscommissie 

Vrije Tijd door de N-VA-fractie een akte van voordracht ingediend op 04.07.2018 

ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte ondertekend. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevrouw Fleur De Buck als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie 

van de raadscommissie Vrije Tijd ter vervanging van mevrouw Marijke Ostyn. 

 

9 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

Werken, Ondernemen en Leren (WOL) en Burger en Welzijn en aanduiden 

voorzitter. 

Ingevolge het verlaten van N-VA-fractie van mevr. Marijke Ostyn dient ze door een 

gemeenteraadslid behorend tot de N-VA-fractie vervangen te worden als lid in de 

raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn.  In deze 

commissie dient mevr. Ostyn ook als voorzitter te worden vervangen. 

 

Op 04.07.2018 werd voor de fractie N-VA een voordracht ingediend voor de 

desbetreffende raadscommissie.  

 

De voordracht draagt mevrouw Fleur De Buck voor als lid voor deze fractie van de 

raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn.  

 

Deze voordracht voldoet aan de vereisten van art. 39 par. 3 van het gemeente-decreet. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld, na ontvankelijkheidsverklaring, mevrouw 

Fleur De Buck als lid van de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en 

burger en welzijn aan te duiden. 

 

Mevr. Ostyn dient tevens vervangen te worden als voorzitter van de raadscommissie 

werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn. 

 

Artikel 39 par. 4 van het gemeentedecreet bepaalt dat de burgemeester of schepenen 

geen voorzitter kunnen zijn van een gemeenteraadscommissie.  Het voorzitterschap 

komt dus toe aan gewone raadsleden. 

 

Blijkens artikel 39 van het huishoudelijk reglement wordt de voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie aangewezen door de gemeenteraad.  Dit is overigens ook in 

overeenstemming met het principe van de residuaire bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een nieuwe voorzitter voor de raadscommissie 

werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn aan te duiden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen draagt de heer Eddy Glorieux voor als 

voorzitter van de betrokken raadscommissie. 

 

  



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

10 Herafsluiten overeenkomst IPG in het kader van noodplanning en 

crisisbeheer. 

In het kader van discipline 5 (algemene informatie) en discipline 2 (slachtofferinformatie) 

binnen het stedelijk nood- en interventieplan biedt de Algemene Directie Crisiscentrum 

(FOD Binnenlandse Zaken) de mogelijkheid om call center IPG Contact Solutions NV, 

indien nodig, te activeren bij noodsituaties.  

 

Binnen het stedelijk nood- en interventieplan wordt in eerste instantie voorzien in het zelf 

instellen van een dergelijk contactcenter binnen de eigen administratie.  

 

Het inschakelen van IPG Contact Solutions NV gebeurt enkel in geval van een opschaling, 

namelijk als zou blijken dat het eigen noodnummer het aantal oproepen, niet meer kan 

verwerken. 

 

Om een beroep te kunnen doen op IPG Contact Solutions NV moet er op voorhand een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Het ondertekenen van deze 

samenwerkingsovereenkomst brengt geen enkele kost met zich mee. Enkel bij een 

effectieve activering van het call center wordt de inzet per uur per operator betaald.  

De kosten voor de stand-by van het call center worden gedragen door de FOD 

Binnenlandse Zaken.  

 

Op dit call center kan 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 een beroep gedaan worden. De 

dienstverlening kan binnen het uur operationeel zijn en het aantal operatoren kan 

aangepast worden aan het aantal binnenkomende oproepen. 

 

De vorige overeenkomst liep ten einde en moet vernieuwd worden. De nieuwe 

overeenkomst loopt tot 31.12.2021. 

 

De gemeenteraad is bevoegd de samenwerkingsovereenkomst met IPG Contact Solutions 

NV in het kader van noodplanning en crisisbeheer goed te keuren op basis van zijn 

residuaire bevoegdheid (art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet). 

 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

11 Overeenkomst stad – vzw KWC De Velovrienden Bavikhove.  Akkoord met 

de overdracht van de overeenkomst door vzw KWC De Velovrienden 

Bavikhove aan de vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw 

Sportverbond Oostwijk). 

I. Aanleiding en overwegingen 

 

1. 

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad van 17.07.2017 sloot de stad met de vzw KWC 

De Velovrienden Bavikhove een overeenkomst af betreffende de organisatie van de 

wielerwedstrijd “Internationaal Wielercriterium Bavikhove”. 

 

De overeenkomst regelt de verbintenissen tussen partijen voor de jaren 2017 tot en met 

2019.  Mits het vervullen van een aantal voorwaarden bekomt de vzw KWC De 

Velovrienden Bavikhove een basissubsidie van 8.000 euro, eventueel verhoogd met 

aanvullende subsidies indien bijkomende voorwaarden zijn voldaan. 



 

2. 

 

De vzw KWC De Velovrienden Bavikhove plant een ontbinding waarbij de rechten en 

plichten van deze vzw ingevolge de overeenkomst afgesloten met de stad wordt 

overgedragen aan de vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw Sportverbond 

Oostwijk).  De vzw Sportverbond Oostwijk heeft bij beslissing van de algemene 

vergadering van 19.02.2018 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 

09.05.2018) een naamswijziging goedgekeurd naar De Nieuwe Velovrienden. 

 

De voorzitters en de secretarissen vragen in een niet gedateerd stuk de indeplaatstelling 

van de vzw De Nieuwe Velovrienden in de bestaande overeenkomst hetgeen een 

overdracht van de overeenkomst inhoudt. 

 

3.  

 

De oorspronkelijke overeenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op grond 

van art. 42 par. 1 gemeentedecreet (GD).  De beslissing behoorde tot de 

restbevoegdheid van de gemeenteraad.   

 

De gemeenteraad is op dezelfde grond bevoegd te oordelen over de vraag tot 

overdracht. 

 

4.  

 

Er werd advies gevraagd aan de sportraad via mail aan de ondersteunende ambtenaar. 

 

Het advies van de sportraad van 25/06/2018 is gunstig. 

 

Het college is van oordeel dat de overgang van de rechten en plichten naar de vzw De 

Nieuwe Velovrienden kan worden goedgekeurd omdat op die wijze de verdere organisatie 

van het “Internationaal Wielercriterium Bavikhove” wordt gefaciliteerd.  Het college legt 

op deze gronden de goedkeuring van een eerste bij-akte aan de gemeenteraad voor. 

 

5. 

 

Er dient geen bijkomend visum aan de financieel directeur gevraagd aangezien er 

financiële verplichtingen van de stad niet vergroten. 

 

6. 

 

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

(restbevoegdheid van de gemeenteraad). 

Om deze redenen; 

  



 

II.  Voorgestelde beslissing 

 

De eerste bij-akte aan de aangehaalde overeenkomst afgesloten ingevolge beslissing van 

de gemeenteraad  van 17.07.2017 wordt goedgekeurd luidend als volgt: 

 

 

Eerste bij-akte aan een overeenkomst oorspronkelijk afgesloten  

tussen de stad Harelbeke  

en de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove 

 

 

Tussen 

 

1. De stad Harelbeke, met zetel te 8530 Harelbeke, Marktstraat 29, alhier 

vertegenwoordigd door de heer Willy Vandemeulebroucke, voorzitter van de 

gemeenteraad en de heer Carlo Daelman, stadssecretaris, handelend in naam en 

voor rekening van de stad in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad 

van 16.07.2018, hierna ook genoemd “de stad”, 

en 

2. De vzw KWC De Velovrienden Bavikhove, met zetel te 8531 Harelbeke, 

Bavikhoofsestraat 118, alhier vertegenwoordigd door de heer Godfried Duchi, 

voorzitter en de heer Peter Callewaert, secretaris, handelend in naam en voor 

rekening van de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove in uitvoering van een 

beslissing van de raad van bestuur van 19.02.2018,  

en 

3. De vzw De Nieuwe Velovrienden, met zetel te 8531 Harelbeke, 

Bavikhoofsestraat 118, alhier vertegenwoordigd door de heer Albert 

Debrabandere, bestuurder en de heer Jensi Vercruysse, bestuurder, handelend in 

naam en voor rekening van de vzw De Nieuwe Velovrienden in uitvoering van een 

beslissing van de raad van bestuur van 19.02.2018, 

 

is uiteengezet overeengekomen hetgeen volgt: 

 

Voorafgaande uiteenzetting: 

 

Tussen de stad Harelbeke en de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove bestaat ingevolge 

een gemeenteraadsbeslissing van 17.07.2017 een overeenkomst betreffende de 

organisatie van de wielerwedstrijd “Internationaal Wielercriterium Bavikhove”.  Deze 

overeenkomst regelt de verbintenissen tussen partijen voor de jaren 2017 tot en met 

2019.  Mits het vervullen van een aantal voorwaarden bekomt de vzw KWC De 

Velovrienden Bavikhove een basissubsidie van 8.000 euro, eventueel verhoogd met 

aanvullende subsidies indien bijkomende voorwaarden zijn voldaan. 

 

De vzw KWC De Velovrienden Bavikhove plant een ontbinding waarbij de rechten en 

plichten van deze vzw ingevolge de overeenkomst afgesloten met de stad wordt 

overgedragen aan de vzw De Nieuwe Velovrienden (voorheen de vzw Sportverbond 

Oostwijk).  De vzw Sportverbond Oostwijk heeft bij beslissing van de algemene 

vergadering van 1902.2018 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 

09.05.2018) een naamswijziging goedgekeurd naar De Nieuwe Velovrienden. 

 

Enig artikel: 

 

De vzw De Nieuwe Velovrienden neemt, met akkoord van de stad, de rechten en plichten 

van de vzw KWC De Velovrienden Bavikhove ingevolge voormelde overeenkomst over. 

 



De huidige overeenkomst wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van schorsing 

of vernietiging door de toezichthoudende overheid van de gemeenteraadsbeslissing van 

16.07.2018. 

 

Aldus opgemaakt te Harelbeke op XX.XX.2018 in drie exemplaren, elk der partijen 

erkennend één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Voor de stad Harelbeke 

 

 

Carlo Daelman      Willy Vandemeulebroucke 

secretaris       voorzitter 

 

 

Voor vzw KWC De Velovrienden Bavikhove 

 

 

Godfried Duchi      Peter Callewaert 

voorzitter       secretaris 

 

 

Voor vzw De Nieuwe Velovrienden 

 

 

Albert Debrabandere      Jensi Vercruysse 

bestuurder       bestuurder 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

12 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement. 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders regelt. 

 

Het huidig schoolreglement van het basisonderwijs dient aangepast te worden voor 

volgende punten: 

 

- minder scherpe maximumfactuur; 

- getuigschrift basisonderwijs (artikel 21, 30, 31 en 32); 

- hoofdstuk 13 werd toegevoegd; 

- Hoofdstuk 14 absoluut en permanent algemeen rookverbod. 

 

De aanpassing van het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs wordt aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

De tekst werd overlegd op 14.06.2018 in de schoolraad. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de reglementaire bevoegdheid (art. 43, par. 

2, 2° van het gemeentedecreet). 

 

 

  



13 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen arbeidsreglement. 

Het arbeidsreglement werd aangepast voor volgende punten. 

 

 Ambtsgeheim, discretieplicht, privacy en informatieveiligheid 

 

Art.1   Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm ook, of 

op enige andere wijze verwerkt, zonder dat het schoolbestuur zijn gemotiveerde 

toestemming heeft gegeven. Elke betwisting wordt aan het schoolbestuur 

voorgelegd. De informatieveiligheidsconsulent (functionaris voor 

gegevensbescherming, zie bijlage 3) is verantwoordelijk voor de naleving van de 

regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Hij/zij informeert en 

adviseert de personeelsleden over hun verplichtingen als gegevensverwerker. 

Binnen de school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid dat in contact staat 

met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 

informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft). 

 

Art.2   Het personeelslid dat uit hoofde van zijn taak toegang heeft tot 

persoonsgegevens, hetzij van personeelsleden, hetzij van leerlingen, ziet erop toe 

dat deze gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige of niet terzake 

dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd. Het personeelslid respecteert 

het beleid inzake toegangsrechten en paswoorden. Het personeelslid zorgt ervoor 

dat de toegang tot de verwerking beperkt blijft tot personen die uit hoofde van 

hun taak of voor de behoeften van de dienst rechtstreeks toegang hebben tot de 

geregistreerde informatie. Het personeelslid zorgt ervoor dat de 

persoonsgegevens alleen worden meegedeeld aan de personen die wettelijk 

gerechtigd zijn toegang te hebben. 

 

Art.3   Het is het personeelslid verboden feiten bekend te maken die het kent uit hoofde 

van zijn ambt of die hem zijn toevertrouwd, uitgezonderd de feiten die het 

personeelslid om deontologische of wettelijke redenen kan of moet melden aan 

het CLB, een externe begeleider, een vertrouwensarts, het 

jeugdbeschermingscomité of de gerechtelijke instanties. 

 

Art.4   Het is verboden om privacygegevens van leerlingen en/of personeelsleden 

kenbaar te maken en/of door te geven aan derden, tenzij voor de toepassing van 

een wettelijke of reglementaire bepaling. Het personeelslid dat kennis neemt van 

een datalek, zoals een identiteitsdiefstal of schending van een 

geheimhoudingsplicht, meldt dit onmiddellijk aan het aanspreekpunt 

informatieveiligheid binnen de academie (zie bijlage 3). 

 

Art.5   Besluiten en adviezen die via de klassenraad en /of multidisciplinair overleg 

(MDO) genomen zijn, worden meegedeeld aan ouders. De personeelsleden 

rapporteren hierover aan ouders conform deze besluiten en adviezen.  

 

Art.6   De school kan foto’s waar personeelsleden herkenbaar en centraal op afgebeeld 

zijn, slechts publiceren na toestemming van het personeelslid. 

 

BIJLAGE 3 : Melding inzake informatieveiligheid : informatieveiligheidsconsulent- 

gegevens bij datalek 

 Auteursrechten (werken) 
 

Art.7 

§1 Voor het publiek gebruik van beschermde werken moet een vergoeding worden 

betaald aan de beheersvennootschap van de rechten. 

§2 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door 



de directeur. De betaling gebeurt via het schoolbestuur. 

§3 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze 

privé-uitvoering in het kader van schoolactiviteiten.. 

 

Art.8 

§1. Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. Het 

personeelslid kan hierop geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke 

toestemming van de leerling.  

 

§2. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die in de loop van het 

schooljaar op de school werden gemaakt, vrij ter beschikking te stellen van de school.  

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 

(voorbeeldfunctie) of activiteiten die de school naar buiten uit moeten 

vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk...).  

 

 Naburige rechten (prestaties) 

 

Art.9 

§1 Voor het publiek gebruik van opgenomen muziekuitvoeringen moet een billijke 

vergoeding worden betaald aan de beheersvennootschap van de rechten belast 

met de inning van de billijke vergoeding. 

§2 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze 

uitvoering in het kader van schoolactiviteiten (bv. muziek die wordt gebruikt 

tijdens de lessen). 

§3 De billijke vergoeding is niet van toepassing op muziek die wordt gebruikt als 

begeleiding van een optreden van leerlingen bij schoolvoorstellingen. Bij dit 

gebruik van muziek is het exclusief recht van toepassing, dat wil zeggen dat de 

uitdrukkelijke toestemming vereist is van de auteur, de artiest en de producent. 

§4 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door 

de directeur. De betaling gebeurt via het schoolbestuur. 

 

 Reprografierechten (werken, databanken en prestaties) 

 

Art.10  

§1 Het personeelslid mag werken, databanken en prestaties kopiëren meedelen voor 

onderwijsdoeleinden en leeft hierbij de richtlijnen van de desbetreffende 

dienstorders na. 

§2 Bij het kopiëren van volledige boeken, liedjesteksten, audiovisuele werken en 

elektronische bestanden is de uitdrukkelijke toelating van de auteur of een andere 

rechthebbende vereist. Hiertoe moet het personeelslid een toelating vragen aan 

het schoolbestuur of na delegatie via de directeur. 

§3 Het personeelslid mag de vermelde werken, databanken en prestaties enkel 

reproduceren, voor zover dit verantwoord is door de nagestreefde niet-

winstgevende doelstelling en wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan de 

uitgave van het oorspronkelijke werk. Het personeelslid mag de vermelde werken, 

databanken en prestaties enkel meedelen, voor zover dit verantwoord is door de 

nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, plaatsvindt in het kader van de 

normale activiteiten van de instelling, beveiligd wordt door passende maatregelen 

en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk. 

§4 Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist 

van de auteur, zijn uitgever of een andere rechthebbende.  

 

 Overdracht van vermogensrechten 

 

Art 186 bis  

 

§1 Het personeelslid dat in uitvoering van zijn aanstelling werken tot stand brengt die 



vallen binnen het toepassingsgebied van zijn ambt of opdracht, behoudt alle 

morele rechten op die werken en draagt zijn vermogensrechten over aan de 

inrichtende macht. 

§2 De vermogensrechten worden zonder specifieke vergoeding overgedragen, in hun 

meest volledige wettelijke omvang, voor alle gekende exploitatievormen en voor 

de volledige beschermingsduur van de werken.  

§3 De inrichtende macht kan deze werken vrij naar eigen inzichten exploiteren en is 

niet verplicht tot exploitatie over te gaan. 

§4 Indien het werk in de toekomst geëxploiteerd wordt volgens exploitatievormen die 

momenteel onbekend zijn, zal het winstaandeel van het personeelslid gelijk zijn 

aan het winstaandeel dat volgens de marktvoorwaarden die gelden op het 

ogenblik van exploitatie, toegekend wordt aan auteurs die hun werk volgens 

dezelfde exploitatievormen in het gewone commerciële circuit uitgeven. 

 

Hoofdstuk 2 Onthaal van nieuwe personeelsleden 

 

Art.11 De indiensttreding van het personeelslid is het gevolg van een aanstellingsbesluit. 

Het personeelslid ontvangt bij de indiensttreding een afschrift van: 

- het aanstellingsbesluit;  

- de beginselverklaring neutraliteit 

- het pedagogisch project; 

- het arbeidsreglement, met inbegrip van de aanvullende verplichtingen en 

onverenigbaarheden; 

- het schoolreglement; 

- de algemene veiligheidsrichtlijnen; 

- de richtlijnen in geval van evacuatie; 

- desgevallend de geïndividualiseerde functiebeschrijving. 

Het schoolwerkplan en de goedgekeurde leerplannen zijn ter beschikking van de 

personeelsleden. 

Het personeelslid wordt geacht deze documenten te kennen, te aanvaarden en ze 

na te leven. 

 

 

14 Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket 

schooljaar 2018-2019. 

De voor het schooljaar 2018-2019 toegekende lestijden voor de stedelijke basisscholen 

volgens de telling op 1 februari worden aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Vanaf 01.09.2012 (decreet basisonderwijs van 25.02.1997 zoals laatst gewijzigd op 

23.11.2015) is in het gewoon basisonderwijs een nieuw omkaderingsysteem van 

toepassing, deels gebaseerd op de socio-economische leerlingenkenmerken. 

 

Iedere school heeft vanaf 01.09.2012 een aantal SES (sociaal economisch statuut) 

lestijden, zowel in het kleuter als in het lager. Voor de toekenning van de SES uren wordt 

er rekening gehouden met het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal niet-

Nederlands en het recht op een schooltoelage. 

 

Basisomkadering school Zuid: 

 

Kleuters op 1 februari 115 

4 uren SES 

Leerlingen lager   185 

8 uren SES 

 

Basisomkadering school Noord: 

 



Kleuters op 1 februari 105    

9 uren SES 

Leerlingen lager  182  waarvan 1 leerling aan 1.5 totaal  

12 uren SES 

 

Basisomkadering school Centrum: 

 

Kleuters op 1 februari 104    

29 uren SES  

Leerlingen lager  153  waarvan 3 leerlingen aan 1.5 totaal  

47 uren SES 

 

Het bundel werd voorgelegd aan het syndicaal overleg van 12 juni 2018 en de schoolraad 

van 14 juni 2018. 

 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest! Goedkeuring.  

In het weekend van 15.09 en 16.09.2018 gaat in Harelbeke de kermis door. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

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

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

dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te 

maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. 

 

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

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard (wet betreffende de 

civiele bescherming van 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest!, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 25.06.2018.  

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de 

gouverneur. 

 

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

Feest! goed te keuren. 

 

16 Vragenkwartiertje. 


