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DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

1. Kader 

 

Bij de gemeenteraadsbeslissing van 10.05.2010 werd beslist tot participatie in de 

Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. Later werd de naam 

van deze vereniging omgevormd tot IGS Woonwijs.  

 

De overeenkomst met statutaire draagkracht bepaalt het volgende: 

 

“ De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de 

andere deelnemers. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting 

van het werkjaar … 

… Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking 

gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraden ter 

goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven 

de vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de 

raad. 

Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de 

andere deelnemers, ter bespreking. 

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de 

bespreking van het jaarverslag.” 

 

2. Jaarverslag 

 

Het subsidiedossier van Woonwijs bestaat uit acht activiteiten waarvan vijf verplicht 

(cursief weergegeven) en drie optioneel gekozen. 

 

 Activiteit 1: Ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van 

wonen 

 Activiteit 2: Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale 

woonactoren 

 Activiteit 3: Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie 

 Activiteit 4: Activiteiten gericht op de verbetering van het volledige 

woningpatrimonium 

 Activiteit 5: Initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog 

op betaalbaar wonen  

 Activiteit 6: Initiatieven die rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en 

duurzame energieproductie stimuleren  

 Activiteit 7: Initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen en 

zorgwonen stimuleren en ondersteunen 

 Activiteit 8: Initiatieven voor de private huurmarkt die gericht zijn op de 

verbetering van de betaalbaarheid van het woningpatrimonium of de positie van 

de zwakke huurder 

 

  



Elke activiteit of doelstelling is onderverdeeld in verschillende acties. Uit het jaarverslag 

blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald. Naast de verderzetting van de 

dagelijkse werking (woonloket, continuering woonoverleg en overleg met OCMW, 

opvolging woningkwaliteit, premieboekjes, immolijst, opvolging leegstand…), werden 

tijdens werkingsjaar 4 ook acties rond wonen uitgevoerd, zoals opgenomen in de 

strategische meerjarenplanning. Het gemeentelijke reglement voor de ‘Doe het nu 

duurzaam’-premie werd geëvalueerd. De herziening van het reglement inzake heffing op 

onbebouwde percelen werd opgestart en er werd een actieprogramma goedgekeurd 

betreffende de onbebouwde percelen van de (semi-)publieke rechtspersonen. 

De procedure voor woningkwaliteitsonderzoeken werd geëvalueerd en bijgestuurd in 

samenwerking met Wonen-Vlaanderen. Het afsprakenkader met SVK (Sociaal 

Verhuurkantoor) De Poort werd geëvalueerd en uitgebreid en er werd (samen met het 

OCMW) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SVK De Poort voor het 

uitbreiden van hun patrimonium.  

De eerste stappen werden gezet voor de opmaak van een strategie tegen overbewoning 

en domiciliefraude. 

De woonloketten werden intergemeentelijk geëvalueerd en op elkaar afgestemd. 

Woonwijs werkte samen met de duurzaamheidsambtenaar en nam deel aan drie 

regionale groepsaankopen.  

De opmaak van een nieuwe databank voor de opvolging van leegstand werd opgestart 

(implementatie wordt voorzien in werkingsjaar 5) en de eerste voorbereidingen voor de 

woonbeurs (die doorgaat op 15 maart 2016) werden getroffen. 

Binnen het regioproject ‘Warmer wonen’, dat door Woonwijs wordt opgevolgd, werd 

verder gezocht naar subsidies voor het opstarten van renovatiebegeleiding via een 

regionale ploeg van renovatiebegeleiders. Ondertussen werd het ‘Kortrijks 

renovatieteam’ ingezet om een beperkt aantal renovatiebegeleidingen in Harelbeke op te 

starten. Binnen het project RenBEN werden verder woningen gezocht voor gefaseerde 

renovatie tot bijna-energieneutrale woningen. De renovaties zelf starten pas in 

werkingsjaar 5. 

 

3. Rekening  

 

De kost van werkingsjaar 4 bedraagt 229.606 euro waarvan 218.398 euro 

personeelskosten en 11.208 euro werkingskosten.  

 

Vlaanderen subsidieert 60% van de personeelskosten, met name 131.039 euro. De 

gemeenten van Woonwijs brachten 61.824 euro in onder de vorm van personeel, 

waarmee het saldo voor de 4 gemeenten bijgevolg 36.743 euro bedraagt. De stad 

Harelbeke staat in voor 17.639 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 4 werd besproken op het 

beheerscomité van Woonwijs op 30 november 2015 en in de raadscommissie financiën, 

management, personeel, communicatie en intercommunales op 17 december 2015. 

 

De rekening wordt opgestuurd na goedkeuring in de gemeenteraden van de vier 

gemeenten. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het jaarverslag en jaarrekening van werkingsjaar 4 thans 

ter goedkeuring voorgelegd. Tevens dient de gemeenteraad zich uit te spreken wat de 

jaarlijkse evaluatie betreft. 

 

 

  



2 Gratis grondafstand op Evolis door de intercommunale Leiedal aan de stad 

Harelbeke ter inlijving in het openbaar domein. Goedkeuren akte onder 

voorbehoud door de Afdeling Vastgoedtransacties verleden. 

Dit dossier handelt over het aangelegd en ondertussen gebruikt openbaar domein binnen 

het door de intercommunale Leiedal ontwikkeld bedrijventerrein Evolis (vroeger 

Deltapark genaamd, nabij de grens Stasegem-Zwevegem-Kortrijk).  

 

Al op 12.09.2005 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met Leiedal 

goed, houdende de globale uitvoerings- en betalingsmodaliteiten ter realisatie van dit 

bedrijventerrein Evolis. Die overeenkomst omvat ook specifieke bepalingen houdende de 

weg-, riolerings- en andere uitrustingswerken. 

 

Conform het samenwerkingscontract en aangezien alle infrastructuurwerken in opdracht 

van Leiedal zijn uitgevoerd, kan de grondoverdracht nu gebeuren om reden van 

openbaar nut. De overdracht gebeurt ter inlijving in het openbaar domein en zonder 

beding van prijs, dus gratis. De over te nemen wegenis, fietspadzone en groene zone zijn 

aangeduid op het plan van 02.01.2014 van het landmeterskantoor bvba Callens & 

Vandermeersch uit Kortrijk en beslaan een totale oppervlakte van 16.750m².  

 

Aan de gemeenteraad wordt de akte gratis grondafstand, opgemaakt door de Afdeling 

Vastgoedtransacties en verleden op 18.11.2015 door Vlaams commissaris 

Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties voorgelegd. Aangezien de akte verleden werd 

onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, komt het de gemeenteraad 

toe alle voorwaarden van deze akte goed te keuren. Daardoor komt ook voormeld 

voorbehoud uit de akte te vervallen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een daad van beschikking inzake een onroerend 

goed betreft (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

 

3 Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74. Goedkeuren 

procedure en verkoopsvoorwaarden zoals voorgelegd door de Afdeling 

Vastgoedtransacties.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het verkoopdossier voor het stadsgebouw in de 

Marktstraat 74 met achterliggende grond langs de Tweebruggenstraat op te starten.  

 

Sinds de aankoop door de stad in februari 2001 huisvestte dit vroeger bankgebouw (met 

een kadastrale oppervlakte van 1.685 m²)  de stedelijke welzijnsdienst, de facilitaire 

dienst, WOL (Werken Ondernemen en Leren) en andere administratieve diensten. De 

achterliggende grond/parking die aansluit op de Tweebruggenstraat situeert zich tussen 

de ex-snooker-zaal (Tweebruggenstraat 17) en de parking en tuin van de apotheek 

(voorzijde gelegen in de Marktstraat 72). 

Al tijdens een globale stadspatrimoniumbespreking (samen met het OCMW) in juni 2012 

nam het college de principiële beslissing om dit stadspand op termijn te vervreemden. De 

stad gaf op 01.10.2012 de schriftelijke opdracht aan het toenmalig aankoopcomité van 

Kortrijk (thans de Afdeling Vastgoedtransacties) om het vervreemdingsdossier op het 

starten.  Bovendien zijn er op de stedelijke meerjarenplanning  800.000 euro aan 

inkomsten hiervoor ingeschreven. 

 

Wegens enkele aanverwante dossiers (met name het RUP ‘Tweebruggenstraat’ van  

04.10.2012, de opmaak ‘Verdichtingsstudie Tweebruggenstraat’ van november 2013 

door studiebureau Palmbout Urban Landscapes en de opeenvolgende verhuisoperaties die 

worden afgerond met de verhuis begin 2016 van Kind & Preventie) komt het globale 

pand op korte termijn vrij. Ondertussen sloot het college – op verzoek van Fedasil – met 

het OCMW eind december een tijdelijk gebruikscontract (bezetting ter bede) af voor het 



appartement op het eerste verdiep, zijnde de vroegere bankdirecteurswoning, en dit in 

functie van LOI (Lokaal Opvanginitiatief). 

 

Thans legt de Afdeling Vastgoedtransacties een globaal schattingsverslag voor, zowel 

voor het pand zelf als voor de bijhorende promotionele (achter)grond. Hierbij is – naast 

de staat van het gebouw langs de Marktstraat - vooral rekening gehouden met de 

stedenbouwkundige voorschriften en meer bepaald de bouwmogelijkheden kant 

Tweebruggenstraat zoals voorzien in het geldend RUP. Het gebouw zelf staat niet op de 

inventaris Bouwkundig Erfgoed, noch dient de voorgevel te worden behouden. 

 

Het college is van oordeel dat de tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’ (in 

overleg en samenwerking met Vastgoedtransacties)  nu kan worden opgestart. Dit 

impliceert dat er geen formele openbare verkoop wordt gehouden, maar dat er via 

aanplakking ter plaatse, op de stadswebsite, op de VGT-site, … zoveel mogelijk publiciteit 

wordt gemaakt om in een eerste fase (bijvoorbeeld binnen een drietal maanden) 

aanbiedingen binnen te krijgen. Diegene die een bod indienen - dat minstens het bedrag 

moet zijn zoals voorzien in de stedelijke meerjarenplanning - zal commissaris 

Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties in een tweede ronde opnieuw contacteren met 

het oog op het maximaliseren van de uiteindelijke verkoopsprijs. Het uiteindelijke bod, 

dat ook aanvaardbaar moet zijn voor het stadbestuur, zal tenslotte via de commissaris 

geformaliseerd worden in een authentieke akte.  

 

Thans legt Vastgoedtransacties de minimale verkoopsprijs én de verkoopprocedure 

inzake de Markstraat 74 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Het komt de 

gemeenteraad toe deze verkoopsvoorwaarden(-prijs) en bijhorende procedure goed te 

keuren.  De gemeenteraad is hiertoe bevoegd aangezien het gaat over een daad van 

beschikking omtrent onroerende goederen, die niet nominatief in het budget is vermeld 

(art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

 

4 Aankoop grond langs de Marktstraat/N43 jegens het Agentschap Wegen 

en Verkeer. Goedkeuren ontwerpakte Afdeling Vastgoedtransacties. 

Diverse administratieve en gerechtelijke procedures zijn lopend (of bijna afgewerkt) ter 

realisatie van het PrivaatPubliekSamenwerkings(PPS)project op het Marktplein : de 

aankoop van 17 handelspanden op Centrum II en het OCMW-huis, de gerechtelijke 

onteigening van een handelspand en het parochiaal centrum, de selectie- en 

onderhandelingsprocedure met een mogelijke PPS-promotor, de overheidsopdrachten 

voor het archeologisch (voor)onderzoek en voor de Marktpleinheraanleg,… 

Ondertussen zijn de aanpalende Leie- en brugwerken ook volop bezig. 

De krijtlijnen voor al deze studies en werken werden reeds in 2011 vastgelegd in het 

Beeldkwaliteitsplan en geconcretiseerd in het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) 

Marktplein van 08.05.2014. 

 

Om het PPS-project langs de kant Marktstraat/N43 binnen voormeld RUP-Marktplein te 

kunnen (laten) bouwen, dient de stad een perceel van 359m² te verwerven jegens het 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het betreft lot 1 van het opmetingsplan van 

07.12.2015, zoals ter beschikking gesteld door de landmetersafdeling van AWV. Bedoeld 

lot 1 is de toekomstig bebouwbare zone langs de gewestweg N43 zoals vastgelegd in 

voormeld RUP en situeert zich tussen de rooilijn van 1973 en die van 2002. Begin de 

jaren zeventig van de vorige eeuw kocht/onteigende de stad de panden/gronden langs 

de oude gewestweg ten noorden (richting Leie/richting Plein) van de rooilijn van 1973 

terwijl de rechtsvoorganger van AWV, de Belgische Staat, alles kocht ten zuiden (richting 

N43) van die rooilijn, dit respectievelijk om de toenmalige Marktplein- en 

doortochtwerken mogelijk te maken. Het AWV-lot op het huidige Marktplein van 359m², 

ten zuiden van de lijn van 1973, kan de stad thans verwerven om het te integreren in het 

PPS-nieuwbouwproject.  



Sinds het goedgekeurd Beeldkwaliteitsplan en het uitvoerend RUP onderhandelde de stad 

over die grondtransactie met het Agentschap Wegen en Verkeer. Voorliggende ontwerp-

akte is opgemaakt door de Vlaamse administratie Vastgoedtransacties (sinds 01.01.2015 

de rechtsopvolger van het federale Aankoopcomité).  Deze dienst kreeg in 2014 bij AWV 

een formeel verkoopsmandaat (doss.nr FB/ACT/PB/LDS/ 140508). Thans komt het de 

gemeenteraad toe de aankoopvoorwaarden uit de ontwerpakte goed te keuren.  

De overeengekomen prijs is conform het schattingsverslag van het comité en de uitgave 

is voorzien onder (enveloppe)PBD1/ (subproject)PBD1.2.1A/ (AR)260000/ (BI)005010 / 

actie 1.2.van het investeringsbudget 2015. De financieel beheerder gaf haar visum aan 

deze aankoop. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de voorwaarden 

van de aankoopakte zodat de Afdeling Vastgoedtransacties, in opdracht en voor rekening 

van beide besturen, de akte kan verlijden. 

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien de akte, een daad van beschikking omtrent 

onroerende goederen is die niet nominatief in het budget is vermeld (art. 43 par. 2, 12° 

van het gemeentedecreet). 

 

 

5 Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 1 : Herstel asfaltwegen. Goedkeuren 

bestek, raming (106.594,34 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Een aantal asfaltwegen zijn in slechte staat en dringend aan herstel toe.   

De straten komen uit de inventarislijst van 2013 en werden nog eens geëvalueerd. 

Het betreft de Kallestraat, Haringstraat nr. 27, Vierkeerstraat tussen N36 en 

Vondelstraat, deel Beverhoek, Kleine Waregemsestraat nrs 2-4, Steenbrugstraat van 

Veldrijk tot nr 139 en deel Klein Harelbekestraat. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 16_1 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 106.594,34 euro excl. btw of 

128.979,15 euro incl. 21 % btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op 

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28 en de financiering gebeurt op de wijze zoals 

voorzien. 

 

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 § 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

 

6 Ombouwen Eilandschool tot academie (Stedelijke Academie voor 

Beeldende Vorming).  Goedkeuren bestek, raming (1.153.286,73 euro  

+ 6 % btw) en gunningswijze. 

De ontwerpopdracht voor dit werk werd nog onder het vorig bestuur op 17 juli 2012, 

gegund aan Architect Wielfaert, Nokerseweg 9 te 8790 Waregem. 

Op 29 januari 2013 werd de opdracht tijdelijk geschorst onder het huidig bestuur. Eind 

2013 werd aan de ontwerper gevraagd de opdracht opnieuw te activeren met als taak te 

renoveren in plaats van een nieuwbouw te realiseren.  



De renovatie richt zich op de herinrichting van de huidige turnzaal tot lesruimtes op 2 

verdiepingen verbonden door een auditorium. 

De huidige conciërgewoning wordt geïntegreerd in de kunstenschool en ook wordt er een 

nieuwe hoofdingang gecreëerd aan de Tientjesstraat. 

 

Na diverse overlegmomenten werd een bestek opgesteld door de ontwerper. 

Het bestek werd voorgelegd aan de raadscommissie WOL van 15 december 2015 zonder 

opmerkingen. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.153.286,73 euro excl. btw.  Gezien 

de btw-regeling in 2016 voor scholen wordt gewijzigd naar 6% wordt dit 1.222.483,93 

euro incl. 6 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.  

 

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 2016, op 

budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 Motie betreffende de lastenverlaging voor lokale besturen. 

Recent besliste de federale regering om in het kader van de taks shift, het algemene 

tarief van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, tegen 2018 en afhankelijk van 

de toestand van de begroting, te verlagen tot 25%.  Dit houdt een verlaging van de rsz-

bijdragen in die werkgevers dienen te betalen, zij het voor verschillende sectoren in 

verschillende mate. 

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de contractuelen van de lokale besturen 

(gemeenten, OCMW ’s, politiezones, intercommunales, verzorgingsinstellingen,…).   

Nochtans is een lastenverlaging voor de lokale besturen noodzakelijk om extra zuurstof 

te geven aan deze besturen om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 

 

Het gaat daarbij onder andere om de opvang en integratie van vluchtelingen, de 

vergrijzing en de gevolgen voor de ouderenzorg, de toenemende pensioenlasten 

waarmee de lokale besturen (in tegenstelling tot de regionale overheden) geconfronteerd 

worden, het toenemend aantal jongeren dat beroep doet op OCMW-dienstverlening. 

 

De besparingen van de bovenlokale overheden hebben bovendien een meer dan 

proportionele impact op de inkomsten van de lokale overheden.  Het gaat onder meer 

over het verminderen van de subsidies lokaal cultuurbeleid, werking 

erfgoedconvenanten, lokaal jeugdbeleid en lokaal sportbeleid en het schrappen van de 

GESCO statuten bij lokale besturen en het schrappen van de belastingen op materieel en 

outillage bij de Vlaamse overheid.  De federale overheid bemoeilijkt de budgettaire 

mogelijkheden van de lokale besturen bovendien nog verder door de lastenverlaging in 

de personenbelasting en het invoeren van de vennootschapsbelasting voor 

intercommunales. 

 

Tenslotte begeven de lokale besturen zich op domeinen waar de privésector ook actief is.  

Een lastenverlaging voor deze laatste waar de openbare besturen niet op zouden kunnen 

rekenen, kan zorgen voor een ernstige verstoring van de concurrentie.   



Een gelijkschakeling van de werkgeversbijdragen zou het speelveld tussen privésector en 

de openbare besturen gelijkmaken.  Daarbij is het van belang dat de regering de 

toegezegde bijkomende middelen voor de non-profit ook moet toekennen via een 

verhoging van het forfait Sociale Maribel en een versterking van de lagelonencomponent 

voor de non profitsector. 

 

De federale overheid is niet van plan om de rsz-verlaging voor werkgevers ook toe te 

passen voor de privésector. 

 

Er wordt verwezen naar het standpunt van de verenigingen van steden en gemeenten: 

VVSG, VSGB en UVCW. 

 

Aan de raad wordt voorgesteld om aan te dringen bij de federale Minister van Financiën 

de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in het kader van de taks 

shift ook toe te passen op de contractuelen vastgesteld in de lokale besturen en op die 

manier als volwaardige werkgever aanzien te worden. 

 

Aan de raad wordt tevens voorgesteld om aan te dringen bij de federale Minister van 

Pensioenen op een engagement om de duurzame financiering van de pensioenen niet 

uitsluitend ten laste te leggen van de lokale besturen en ook in deze materie een gelijk 

speelveld te willen creëren tussen alle overheden. 

 

 

8 Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de 

gemeenteraad. Kennisname. 

De heer Filip Kets werd op 02.01.2013 voor de periode vanaf 31.12.2015 verkozen 

verklaard als voorzitter van de gemeenteraad van de stad Harelbeke. 

 

Art. 8 par. 4 van het gemeentedecreet (GD) bepaalt dat buiten de gevallen van 

vervallenverklaring, verhindering, ontslag of overlijden, de voorzitter van de 

gemeenteraad om redenen van tijdelijk afwezigheid of wanneer hij bij een welbepaalde 

aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 27 GD, met behoud van de 

toepassing van de nationaliteitsvereiste vermeld in artikel 8, par. 1, eerste lid, vervangen 

wordt door het gemeenteraadslid waaraan hij zijn bevoegdheid schriftelijk heeft 

opgedragen. Dit gemeenteraadslid neemt dan het voorzitterschap van de gemeenteraad 

waar. 

Bestaat dergelijke schriftelijke aanwijzing niet, dan wordt de voorzitter vervangen door 

de leden van de gemeenteraad van Belgische nationaliteit volgens rang. 

 

Verwijzend naar de continuïteit van het bestuur heeft de voorzitter van de gemeenteraad 

beslist op 31.12.2015 van de mogelijkheid tot schriftelijke vervanging via door de 

voorzitter aangewezen gemeenteraadsleden gebruik te moeten maken.  

Artikel 8 par. 4 verzet zich niet tegen een cascadesysteem. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de navolgende personen, in dalende volgorde 

en de navolgende bij gebreke aan beschikbaarheid van de voorgaande, als 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bij tijdelijke afwezigheid of belet 

overeenkomstig artikel 27 GD van de titularis-voorzitter van de gemeenteraad 

aangesteld: 

 

1. Willy Vandemeulebroucke 

2. Alain Top 

3. Annick Vandebuerie 

4. David Vandekerckhove 

5. Jacques Maelfait 

6. Inge Bossuyt 



7. Michaël Vannieuwenhuyze 

8. Patrick Claerhout 

9. Dominique Windels 

 

Het voorgaande wordt aan de gemeenteraad ter kennis meegedeeld. 

 

 

9 Vervanging vertegenwoordiging in de algemene vergadering van het 

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Harelbeke (PWA) vzw. 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.   

 

Ingevolge het ontslag van de heer Wim Rosseel als derde vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van PWA dient opnieuw overgegaan te worden tot het voordragen 

van een derde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het PWA (Plaatselijke 

Werkgelegenheidsagentschap) vzw. 

 

Het komt de gemeenteraad toe hierover te beslissen. De gemeenteraad is bevoegd op 

grond van 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet. 

 

 

10 Addendum beheersovereenkomst stad/OCMW in het kader van de tijdelijke 

aanstelling van de financieel beheerder van het OCMW als waarnemend 

financieel beheerder bij de stad. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 19.10.2015 het ontslag aanvaard van mevrouw 

Nathalie Desmet als financieel beheerder van de stad Harelbeke, dit met ingang van 

01.11.2015. 

 

De gemeenteraad heeft in diezelfde zitting mevrouw Annelies Demeurie aangesteld als 

waarnemend financieel beheerder en dit met ingang van 01.11.2015. 

De waarneming wordt geschorst tijdens de duur van haar zwangerschapsverlof en  

herneemt zodra het zwangerschapsverlof een einde neemt. 

 

De gemeenteraad besliste dat een nieuwe waarnemend financieel beheerder moet 

worden aangesteld voor de duur van het zwangerschapsverlof van mevrouw Annelies 

Demeurie. 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de financieel beheerder van het OCMW van 

Harelbeke het best geschikt is om het ambt van waarnemend financieel beheerder van 

de stad tijdelijk op te nemen. 

 

De financieel beheerder van het OCMW is bereid om de verantwoordelijkheden van het 

ambt van waarnemend financieel beheerder van de stad op zich te nemen.  

 

Deze tijdelijke uitbreiding van de opdracht van de financieel beheerder van het OCMW 

gaat gepaard met bredere verantwoordelijkheden. Daar tegenover wordt voorgesteld om 

te voorzien in een salarisverhoging van 15 % van de brutojaarwedde van de financieel 

beheerder van het OCMW. Dit voor de duur van de gecombineerde opdracht voor zowel 

het OCMW als de stad.  

 

Deze salarisverhoging van 15% is uitsluitend van toepassing om deze concrete situatie 

en dit voor de duur van de schorsing van de waarneming tot financieel beheerder van 

mevr. Annelies Demeurie. 

 



Voor deze tijdelijke opdracht werden tussen de stad het OCMW concrete afspraken 

gemaakt om de werking binnen beide organisaties optimaal te garanderen. Er wordt 

voorgesteld om deze afspraken bij wijze van addendum aan de bestaande 

beheersovereenkomst van 07.10.2007 toe te voegen. 

 

Overeenkomstig artikel 77 van het gemeentedecreet dient betrokkene de eed af te 

leggen in openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter van 

de gemeenteraad. 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

11 Delegatie visum waarnemend financieel beheerder. 

Er ligt een eensluidend advies van de waarnemend financieel beheerder voor van 

23.12.2015 inzake het delegeren van haar visumbevoegdheid bedoeld in art. 160 van het 

gemeentedecreet bij afwezigheid of verhindering en met ingang van 19.01.2016 aan 

mevr. Annelies Stevens, beleidsmedewerker financiën.  

 

In het voorliggende stuk is bepaald dat aan de delegatie van rechtswege een einde komt 

op het moment dat de gedelegeerde niet meer onder de verantwoordelijkheid van de 

waarnemend financieel beheerder werkt. 

 

Het aangehaalde artikel 160 par. 2 van het gemeentedecreet laat deze delegatie toe. 

 

Dergelijke delegatie is verantwoord vanuit het beginsel van de continuïteit van de 

openbare dienst. 

 

Bijgevolg wordt volgende beslissing aan de gemeenteraad voorgesteld. 

 

- De gemeenteraad verleent delegatie van het visum van de waarnemend financieel 

beheerder aan mevr. Annelies Stevens, beleidsmedewerker financiën, onder de 

voorwaarden van het aangehaalde advies van 23.12.2015. 

- De delegatie is enkel van toepassing bij afwezigheid of verhindering van de 

waarnemend financieel beheerder.  Ze vervalt op het moment dat de 

gedelegeerde niet meer onder de verantwoordelijkheid van de waarnemend 

financieel beheerder werkt. 

- Deze beslissing treedt in werking op 20.01.2016. 

 

 

12 Wijziging beslissing gemeenteraad van 13.07.2009. Optrekken bedrag 

vrijstelling visum financieel beheerder. 

De gemeenteraad besliste op 13.07.2009 inzake de vrijstelling van visum van 

voorgenomen financiële verbintenissen in een art. 1 als volgt: 

 

“Uitgaven tot en met 5.500  euro gefinancierd via de gewone dienst zijn vrijgesteld 

van visum van de ontvanger/de financieel beheerder.  Uitgaven van meer dan 5.500 

euro moeten in ieder geval worden geviseerd. 

 

Om de waarde van de voorgenomen verbintenis van bepaalde duur te bepalen dient 

rekening gehouden te worden met de volledige mogelijke duurtijd van de verbintenis.  

Indien de verbintenis voor onbepaalde duur geldt moet, voor de berekening van de 

waarde van de verbintenis, een termijn van 48 maanden in acht worden genomen. 

Voor de bepaling van de waarde van de verbintenis worden geheven belastingen, zoals 

de belasting over de toegevoegde waarde, niet in rekening gebracht.” 



 

De waarnemend financieel beheerder adviseert het optrekken van het visum tot 8.500 

euro excl. btw.  Dit zal er vooreerst voor zorgen dat er minder verwarring is, want nu zijn 

er twee bedragen van belang, namelijk de grens van 5.500 euro (excl. btw) voor de 

bepaling van de vrijstelling van voorgenomen financiële verbintenissen betaald via het 

exploitatiebudget en de grens van 8.500 euro (excl. btw) voor overheidsopdrachten die 

kunnen worden toegewezen via aangenomen factuur.  De gelijkstelling van beide 

bedragen zorgt voor duidelijkheid.  

 

Een tweede reden is dat de digitale bestelprocedure daardoor ook minder zwaar wordt.  

 

Volgende beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgesteld. 

 

- Met behoud van de aangehaalde bepalingen van het aangehaalde BVR van 15.07.2010 

en het MB van 01.10.2010 wordt het eerste lid van art. 1 van de 

gemeenteraadsbeslissing van 13.07.2009, vervangen door de volgende tekst: 

Uitgaven tot en met 8.500 euro (excl. btw) gefinancierd via het exploitatiebudget zijn 

vrijgesteld van visum van de financieel beheerder. Dergelijke uitgaven boven de 8.500 

euro (excl. btw) moeten steeds worden geviseerd.  

Het tweede lid van het genoemde art. 1 van het gemeenteraadbesluit van 13.07.2010 

wordt behouden. 

 

- Deze beslissing treedt in werking op 20.01.2016.  

 

- Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13 Vragenkwartiertje. 


