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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Straatnaam voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen de verkaveling 

Vlietestraat op naam van B.V.B.A. MI CASA, gelegen aan de Vlietestraat in 

Hulste. Definitieve vaststelling. 

Op 28.04.2015 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd aan B.V.B.A. MI CASA voor 

gronden gelegen aan de Vlietestraat in Hulste. 

 

De verkaveling bestaat uit zeven loten, waarvan er drie gelegen zijn langs de Vlietestraat 

en vier loten die worden ontsloten via één nieuwe openbare weg. De verkaveling wenst 

de sfeer van een woonerf te creëren. 

 

In de procedure straatnaamgeving wordt normaliter in eerste instantie informeel advies 

ingewonnen bij de Stedelijke Cultuurraad en de heemkundige kring ‘De Roede van 

Harelbeke’. Op die manier kan er door hen gezocht worden naar een toponiem of een 

thema. 

 

Voor het geval de Stedelijke Cultuurraad en de heemkundige kring ‘De Roede van 

Harelbeke’ geen toponiem of thema vonden, werd door het college voorgesteld om de 

nieuwe straat ‘Eenhanaplein’ te noemen. Hiermee wordt de stedenband die de stad 

Harelbeke heeft aangegaan met de stad Eenhana in Namibië in de verf gezet. Bovendien 

bestaat er in Harelbeke al een Kinheimstraat en een Kindelstraat. Ook hiermee wou de 

stad Harelbeke zijn band met beide gemeenten benadrukken. 

 

Er werd op 25.06.2015 informeel advies ingewonnen bij de Stedelijke Cultuurraad en ‘De 

Roede van Harelbeke’.  

 

‘De Roede van Harelbeke’ laat in een brief van 26.08.2015 weten dat zij twee voorstellen 

hebben. 

 

1. Beldjehof 

 

Beldje is een toponiem dat algemeen ingeburgerd was/is in het taalgebruik van Hulste. 

De Beldje is de driehoek die wordt gevormd door de Vlietestraat vanaf Hulstedorp, de 

Muizelstraat van aan haar begin tot aan de hoek met de Kasteelstraat en de 

Kasteelstraat, tot aan Hulstedorp. Hoewel het woord nergens terug is te vinden in 

geschreven bronnen in Hulste, wordt/werd het wel mondeling overgeleverd.  

 

2. Bosseniershof 

 

Bosseniershof minder gelieerd aan de exacte locatie, maar wel aan de buurt en aan 

Hulste in het algemeen. De Sint-Pietersbosseniersgilde is de oudste vereniging van 

Hulste. De stichting ervan dateert van 1628. Haar ontstaansreden was het verdedigen 

van de ‘eigen haardstede’ en het nakomen van de verplichte diensten aan de vorst. De 

schuttersgilde bestaat nog altijd en heeft zijn schietstand in de Kasteelstraat, achter het 

dorpshuis De Rijstpekker. 

 

De Stedelijke Cultuurraad laat in een brief van 24.08.2015 weten dat de Cultuurraad, 

zoals in het verleden het advies van ‘De Roede van Harelbeke’ volgt. 



 

Verder vermelden zij dat zij de voorkeur geven aan de volgende namen boven 

Eenhanastraat: 

 

- Vlietehof (aangezien het om een doodlopende straat gaat) 

- Roland Garrosstraat 

- Vlaskapellenstraat (als verwijzing naar het verleden van Hulste) 

- Renaat Honoréstraat (een gesneuvelde oudstrijder uit Hulste, die ligt begraven op 

het militaire kerkhof van Ramskapelle) 

- Sylvain Wittouckstraat (oud-secretaris van Hulste) 

 

In een gemeenteraadszitting heeft raadslid Hilde De Bruyne een aantal aanvullende 

suggesties gedaan. De nieuwe openbaar weg situeert zich tussen het dienstencentrum 

“De Rijstpekker” en het vroegere café “De Rijstpekker”, vandaar het voorstel: 

“Rijstpekkersstraatje”, “Rijstpekkershoekje”, Rijstpekkerspleintje”. 

 

Het college heeft op 20.10.2015 beslist om de nieuwe straat de naam ‘Vlietehof’ te 

geven. 

 

De gemeenteraad heeft op 16.11.2015 de nieuwe straatnaam ‘Vlietehof’ principieel 

vastgesteld.  

 

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen dat minstens 30 dagen 

duurde. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek, dat liep van 24.11.2015 t.e.m. 24.12.2015, 

werd er door de Stedelijke Cultuurraad een positief advies gegeven.  

 

Er werden gedurende het openbaar onderzoek ook geen schriftelijke bezwaren ingediend. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

Het college stelt de naam ‘Vlietehof’ voor. 

 

 

2 Gewijzigde straatnaam op de verkaveling Bistierland in Harelbeke. 

Principiële vaststelling. 

Op de verkaveling Bistierland was er gedurende de zomerperiode een broedgeval van de 

bijeneter. Het gaat hier om een zeldzame vogel en een broedgeval is zeker een ‘uniek’ 

fenomeen voor Vlaanderen. 

 

De eigenaar van de verkaveling heeft aan de burgemeester gevraagd of het niet mogelijk 

is om de naam van de straat, gelegen nabij de broedplaats van de bijeneter (= deel van 

de Hoornstraat), te wijzigen in ‘Bijenetersstraat’. 

 

Men zou enerzijds kunnen stellen dat de ‘Bijenetersstraat’ aansluit op de Herpelsstraat. 

Een ‘herpel’ is een dialectwoord voor een mannetjeseend. De Herpelsstraat verwijst dus 

ook naar een vogel. In de nabijheid bevinden zich eveneens de Arendsstraat, 

Vinkenstraat en de Fazantenstraat. 

 

Anderzijds is gekozen om de straatnamen in deze wijk te vernoemen naar verschillende 

muziekinstrumenten. Wat dan weer verwijst naar ‘Harelbeke – muziekstad’. Enkel de 

hoofdstraat ‘Bistierland’ verwijst naar een toponiem voor de site.  

 



Het college heeft in zitting van 06.10.2015 geopteerd om een deel van de Hoornstraat te 

wijzigen in ‘Bijenetersstraat’, omdat het broedgeval op die plaats voor Vlaanderen zo 

uniek is. 

 

Er werd over de straatnaamwijziging op 18.11.2015 advies gevraagd aan de Stedelijke 

Cultuurraad en ‘De Roede van Harelbeke’.  

 

De Stedelijke Cultuurraad laat op 08.12.2015 weten dat zij een negatief advies geven 

voor de straatnaamwijziging. De Stedelijke Cultuurraad pleit om het thema ‘Harelbeke 

Muziekstad’ voor deze wijk te behouden. De voorgestelde straatnaam zou verwarrend 

werken in combinatie met andere straatnamen die naar vogels verwijzen en die wel 

gegroepeerd zijn. 

 

‘De Roede van Harelbeke’ laat op 20.12.2015 per e-mail weten dat zij geen alternatief 

voorstel voor de straatnaam Hoornstraat voorstellen. 

 

Het college heeft op 26.01.2016 beslist, omwille van het uniek broedgeval van de 

bijeneter, om toch een deel van de Hoornstraat te wijzigen in Bijenetersstraat. 

 

De gemeenteraad dient de straatnaamwijziging van een deel van de Hoornstraat in 

‘Bijenetersstraat’ principieel vast te stellen. Het gaat om het volgend gedeelte: het deel 

van de Hoornstraat van huisnr. 1 t.e.m. 33 en van huisnr. 2 t.e.m. 26. 

 

Aansluitend aan deze beslissing volgt een openbaar onderzoek van minstens dertig 

dagen. Gelijktijdig wordt het formeel advies ingewonnen van de Stedelijke Cultuurraad 

en ‘De Roede van Harelbeke’. Dit advies alsook eventuele bezwaarschriften dienen 

binnen de dertig dagen ingediend te worden bij het stadsbestuur. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

 

3 Publiek Private Samenwerking Marktcentrum.   

1. Kennisname van het toewijzen aan en definitief sluiten van de PPS-

opdracht met Immogra door het college. 

2. Goedkeuring van de optimalisaties van het PPS-bestek. 

De gemeenteraad verleende in zitting van 15.09.2014 goedkeuring aan de 

selectieleidraad voor het project “PPS Marktcentrum Harelbeke”. Op basis hiervan koos 

het college van burgemeester en schepenen in zitting van 02.12.2014 volgende vier 

kandidaten om een bestek in te dienen: Alheembouw NV (nieuwe naam De Nieuwe 

Markt), Hecta (nieuwe naam “Ion”), Service & Development Group Belgium NV (nieuwe 

naam “Immogra”) en Groep Van Roey NV.  

 

Het door de gemeenteraad van 19.01.2015 goedgekeurd PPS-Bestek werd aan de vier 

kandidaten overgemaakt. Tegen de vooropgestelde datum van 21.05.2015, dienden 

volgende drie inschrijvers hun offerte in : De Nieuwe markt SPV, Ion en Immogra. 

Het college van burgemeester en schepenen nam op 07.07.2015 kennis van het verslag 

van 02.07.2015 van de beoordelingscommissie en duidde – op basis van dit verslag - in 

diezelfde zitting Immogra uit Sint-Denijs-Westrem als voorkeursbieder aan.  

 

Tussen augustus en december 2015 onderhandelde het onderhandelingsteam met 

voorkeursbieder Immogra over hun offerte.  Hun BAFO (best and final offer) werd 

ingediend op 21.12.2015, waarna het college in zitting van 29.12.2015 de opdracht “PPS 

Marktcentrum Harelbeke”  toewees aan Immogra, Kortrijksesteenweg 1157 te 9051 Sint-

Denijs-Westrem.  

 



Deze beslissing werd betekend aan alle inschrijvers en tegen deze beslissing werden 

binnen de wettelijk voorziene termijnen geen initiatieven in rechte ondernomen.  

 

Bij schrijven van 19.01.2016 van het stadsbestuur is de opdracht voor de realisatie van 

het PPS–project dan ook definitief toegewezen aan Immogra. 

 

In de gunningsbeslissing van 29.12.2015 mandateerde het college verder het 

onderhandelingsteam om de juridische structuur – die de implementatie en realisatie ter 

plaatse van de BAFO moet mogelijk maken - uit te werken.  

 

In de huidige zitting komt het de gemeenteraad thans toe: 

 

1. kennis te nemen van het toewijzen aan én het definitief sluiten van de PPS-opdracht 

met Immogra door het college. 

2. te beslissen over de door het college, op aangeven van en na onderhandeling met 

Immogra, voorgestelde optimalisaties aan het PPS–bestek én dit in het licht van het 

toewijzen aan en definitief sluiten van de PPS-opdracht met Immogra. Meer bepaald 

betreft dit de door Immogra voorgestelde  optimalisatie van de parkeergelegenheden 

op het binnenplein(-hof). 

 

Wat betreft het eerste punt kan de gemeenteraad zich, voor zoveel als nodig, aansluiten 

bij het gunningsbesluit van het college van 29.12.2015 waarbij op basis van hun BAFO 

van 18.12.2015, het PPS-marktcentrum-project aan voorkeursbieder Immogra werd 

gegund. De kwaliteiten van het voorgestelde project worden onderschreven en er wordt 

uitgekeken naar de realisatie ervan. 

 

Wat betreft het tweede punt wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de door Immogra 

voorgestelde optimalisatie van de parkeergelegenheden op het binnenplein(-hof) te 

aanvaarden in afwijking op de initiële bestekvoorwaarden. De BAFO voorziet namelijk 

een verbeterde intekening van de gevraagde 80 parkeerplaatsen door er een 11-tal te 

verplaatsen naar een zone die buiten het project-(bestek)gebied valt, namelijk de zone 

tussen de Leiestraat en het binnenplein. Zodoende worden de voorziene publieke 

parkeerplaatsen uitgesmeerd over een grotere oppervlakte wat resulteert in een 

comfortabeler binnenhof en een betere aansluiting ervan bij de omgevingswerken van 

het bouwblok.  

 

Het komt de gemeenteraad toe deze optimalisatie goed te keuren.  

 

De BAFO van Immogra werd beoordeeld, in het kader van de gelijke mededinging, op 

basis van het initiële bestek. De wijziging die nu wordt voorgesteld, heeft dan ook slechts 

betrekking op een projectoptimalisatie na gunning en schendt geenszins de gelijke 

mededinging. Deze wijziging kan tenslotte worden aanvaard in het licht van de 

toepasselijke wetgeving inzake overheidsopdrachten. 

 

Naast voormelde twee punten, wordt aan de gemeenteraad ook kennis gegeven van de 

lopende onderhandelingen en besprekingen nopens het opstellen van de juridische 

structuur voor de realisatie van het PPS – project. De uiteindelijke akte(s) zullen in 

ontwerp in een latere zitting aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 11° van het 

gemeentedecreet. 

 

 

  



4 Renovatie paden begraafplaatsen 2016. Goedkeuren bestek, raming 

(20.307,01 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Naar aanleiding van het verbod op het gebruik van pesticiden sinds 2015 en de daarmee 

gepaarde moelijkheden voor het bestrijden van onkruid, zijn enkele structurele 

maatregelen nodig.   

 

Deze overheidsopdracht heeft als doel de bestaande onderhoudsintensieve paden, die 

momenteel open verhard zijn (rode schiste, dolomiet, steenslag, ...), om te vormen naar 

grindgazon.  Dit grindgazon heeft als voordeel dat het onderhoud enkel uit maaien 

bestaat, de ondergrond vast/stabiel blijft en de begraafplaats een groener aanzicht krijgt.  

Ook worden enkele hoofdpaden gerenoveerd met het oorspronkelijke materiaal 

(dolomiet). 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 16_5 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.307,01 euro excl. 21 % btw of 

24.571,48 euro incl. 21 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking (art. 26, § 1,1° a), gezien de aard van de bestelling (limiet van 

85.000 euro excl. btw niet bereikt) en gezien meerdere aannemers volgens keuze van 

het bestuur worden geraadpleegd waarbij onderhandeld kan worden over de 

voorwaarden met een of meer van hen.  Deze gunningswijze biedt aan de stad de 

meeste waarborgen betreffende prijsvorming en service. 

 

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

budgetcode 220000/099010-B&W-B&W 15. 

 

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

goed te keuren. 

 

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

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

buitengewone begroting 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 Renovatie oude begraafplaats Harelbeke. Goedkeuren bestek, raming 

(14.879,15 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Naar aanleiding van het verbod op het gebruik van pesticiden sinds 2015 en de daarmee 

gepaard gaande problemen voor het bestrijden van onkruid zijn enkele structurele 

maatregelen nodig.   

 

Deze opdracht heeft als doel de voorstroken (tussen pad en grafzerken) te rooien en her 

aan te planten of in te zaaien.  Op deze manier zal de verhoogde druk ter bestrijding van 

het onkruid sterk beperkt worden en het beheer vlotter verlopen. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.879,15 euro excl. 21 % btw of 

18.003,77 euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking (art. 26, § 1,1° a wet van 15 juni 2006).  Dit gezien de aard van 

de opdracht (raming < 85.000 euro) en gezien daardoor meerdere aannemers volgens 



keuze van het bestuur worden geraadpleegd waarbij onderhandeld kan worden over de 

voorwaarden van de opdracht met een of meer van hen.  Deze gunningswijze biedt aan 

de stad de meeste waarborgen betreffende prijsvorming en service. 

 

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

budgetcode 222000/099010-PBD 2-PBD2.3.2 (actieplan AP2.3) (Actie 2.3.2). 

 

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

goed te keuren. 

 

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

die niet 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 Herinrichten Noordstraat en Deerlijksestraat. Goedkeuren bestek, raming 

(795.391,79 euro + 21 % btw waarvan 418.022,96 euro lastens Infrax en  

377.368,83 euro lastens de stad) en gunningswijze. 

Voor het project “Lelijke Plekjes” georganiseerd door CVBA Leiedal, werden door de 

deelnemende scholen o.a. ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van de Noord- en 

Forestierstraat. 

Het herinrichten van het kruispunt werd opgenomen in de meerjarenplanning onder 

“Noordstraat : parking en kruispunt Deerlijksestraat”. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2011 zijn voorkeur 

uitgesproken voor het ontwerp nr. 1 in het kader van het scholen-project “Lelijke 

Plekjes”.  

 

Op 20.02.2012 werd door de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Infrax 

en het studiecontract ter aanstelling van een studiebureau goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22.05.2012 de technische 

studieopdracht voor de infrastructuur- en rioleringswerken toe te wijzen aan NV Antea 

Group, Eugène Bekaertlaan 61 te 8790 Waregem. 

 

De nu voorgestelde werken omvatten het opbreken en heraanleggen van 

wegverhardingen, het plaatsen van RWA (regenweerafvoer)- en DWA (droogweerafvoer)-

riolering, het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel,… 

Het uiteindelijke herinrichtingsplan resulteert in een aangenamer plein en een 

verwijdering van de proefopstelling.  In het ontwerp wordt ook de tijdelijke signalisatie 

ter hoogte van de parking in de Noordstraat en de tijdelijke signalisatie ter hoogte van de 

kruising Zuidstraat-Deerlijksesteenweg definitief gemaakt. 

Een aantal strategisch geplaatste groenzones moeten zorgen voor groen in de verharde 

oppervlakte. 

Er wordt tevens voorzien in het leveren en plaatsen van straatmeubilair. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerper, NV Antea 

te 8790 Waregem. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 795.391,79 euro excl. 21 % btw 

waarvan 418.022,96 euro lastens Infrax en 377.368,83 euro lastens de stad. 

 

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

aard van de bestelling (limiet van 85.000 euro excl. btw overschreden), gezien de 

concurrentie dan maximaal speelt en de gunnng van de opdracht kan plaatsvinden op 

grond van de laagst aangeboden prijs. 

 



De uitgave voor het aandeel van de stad in deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget  van 2016, op budgetcode 224007/020000-PBD 4-PBD4.1.1 

(actieplan AP4.1) (Actie 4.1.1). 

 

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

goed te keuren. 

 

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

die niet 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 

investeringsbudget is voorzien (toepassing art. 43 § 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

7 Aankoop machines groendienst en begraafplaatsen.  Goedkeuren bestek, 

raming (35.495,87 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

- aankoop. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

- Perceel 1 (Kleine zelftrekkende rotatieve maaier), raming: 4.628,10 euro excl. 

btw of 5.600 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 2 (Ruggedragen bladblazer), raming: 495,87 euro excl. btw of 600 euro 

incl. 21 % btw; 

- Perceel 3 (Combigereedschap), raming: 793,39 euro excl. btw of 960 euro incl. 21 

% btw; 

- Perceel 4 (Combigereedschap: hoogsnoeier), raming: 247,93 euro excl. btw of 

300 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 5 (Combigereedschap: scheerelement), raming: 297,52 euro excl. btw of 

360 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 6 (Combigereedschap: zeis autocut), raming: 322,31 euro excl. btw of 

390 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 7 (Haagschaar compatibel met accupack pellenc), raming: 826,45 euro 

excl. btw of 1.000 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 8 (Heggenschaar), raming: 454,55 euro excl. btw of 550,01 euro incl. 21 

% btw; 

- Perceel 9 (Handbladblazer), raming: 743,80 euro excl. btw of 900 euro incl. 21 % 

btw; 

- Perceel 10 (Bosmaaier), raming: 661,16 euro excl. btw of 800 euro incl. 21 % 

btw; 

- Perceel 11 (Watergeefgroep 2500L), raming: 8.264,46 euro excl. btw of 10.000 

euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 12 (Compacte versnipperaar), raming: 10.900,83 euro excl. btw of 13.190 

euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 13 (Professionele stamaaier), raming: 6.859,50 euro excl. btw of 8.300 

euro incl. 21 % btw. 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.495,87 euro excl. btw of 

42.950,01 euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking (raming kleiner dan 85.000 euro excl. btw). 

 



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

budgetcode 230000/068000-GGZ-GGZ 12 en 230000/099010-B&W-B&W 11. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek, de raming en de gunningswijze ter goedkeuring 

voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

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

 

 

8 Aankoop verhuurmateriaal feestelijkheden. Goedkeuren bestek, raming 

(11.719,03 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

- aankoop. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

- Perceel 1 (Receptietafels), raming: 619,85 euro excl. btw of 750,02 euro incl. 21 

% btw; 

- Perceel 2 (Tafels + kar), raming: 8.000,01 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 3 (Stoelen + kar), raming: 3.099,17 euro excl. btw of 3.750 euro incl. 21 

% btw. 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.719,03 euro excl. btw of 

12.500,03 euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking (raming kleiner dan 85.000 euro). 

 

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

budgetcode 230000/071010-BOD-BOD 62. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur noch nominatief in het budget is 

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

 

 

9 Aankoop van een elektrisch voertuig. Goedkeuren bestek, raming 

(9.744,21 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

In de groendienst delen twee leidinggevenden een voertuig omdat bij de aanwerving van 

de deskundige in 2012 er geen bijkomend voertuig werd voorzien. In de praktijk is het 

niet evident om voldoende plaatsbezoeken uit te voeren en kan de betrokken 

leidinggevende niet altijd ter plaatse komen bij oproep van de arbeiders. Bij aanplant en 

omvorming van groenpercelen is regelmatig plaatsbezoek wenselijk. 
 

Een klein voertuig dat beschutting biedt tegen regen en wind is voldoende. In het kader 

van duurzame mobiliteit werd er naar een elektrisch voertuig uitgekeken. 

In de zoektocht naar een elektrisch voertuig die in alle seizoenen mensen snel en veilig 

naar een werkplek binnen Groot-Harelbeke kan brengen, biedt de Renault Twizy de 

ideale mix. 

 

Met een snelheid tot 80 km/u kan er vlot mee met het dagelijkse verkeer wat veiligheid 

biedt, niet onbelangrijk omdat er regelmatig op de N36 wordt gereden (tot 70 km/u). De 

Twizy is overdekt en wordt met deuren uitgerust zodat de bestuurder beschut is tegen 



weersinvloeden. Onder andere bij inventarisatie van delen van het openbaar domein is 

dit goed omdat papierwerk gemakkelijk verloopt. Het voertuig staat op vier wielen en 

heeft hiermee voor ons een belangrijke meerwaarde ten opzichte van elektrische 

scooters dewelke niet overdekt zijn. Minder mensen zijn geneigd met een tweewieler te 

rijden, het vergt tevens enige ervaring om ongevallen te voorkomen met een tweewieler, 

zeker in natte en winterse omstandigheden. 

Een actieradius in de praktijk van om en bij de 70 km is goed en het voertuig laadt in 3,5 

uur volledig op met een 220 volt stekker. Het voertuig is overal gemakkelijk op te laden. 

Vergelijkbare voertuigen, personenwagens, zijn steeds duurder dan de Renault Twizy. Ze 

bieden daarentegen wel meer comfort. De Twizy is moeilijk een volwaardige 

personenwagen te noemen, echter biedt deze voldoende comfort, veiligheid en 

mogelijkheden voor de taken: airbag, veiligheidsgordel, volledig beschut, plaats voor 

bagage (180 l), stevige schijfremmen, volwaardige lichten. 

Personenwagens kosten algauw 25.000 euro tot 35.000 euro btw inclusief, afhankelijk 

van de formule met betrekking tot de batterij. 

De Twizy kost in aankoop 9.390,50 euro en 50,00 euro huur van de batterij per maand 

inclusief btw (inclusief pechverhelping en gratis vervanging van de batterij indien de 

capaciteit onder de 70% daalt). Op 10 jaar betekent dit 15.390,50 euro btw inclusief wat 

nog steeds een pak lager is dan de prijs voor een volwaardige personenwagen. 

Homologatie is zware vierwieler L7e, rijbewijs B is noodzakelijk. 

In het voorjaar van 2015 werd dit voertuig voor 1 week in bruikleen genomen en getest.  

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-321 opgesteld door 

mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.744,21 euro excl. btw of 11.790,49 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan slechts door 

één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard). 

 

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

budgetcode 242000/011920-BOD-BOD 10 (9.000 euro: aankoop voertuig) en 

exploitatiebudget 2016 op 614000/011920 (huur batterij). 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur noch nominatief in het budget is 

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

 

 

10 Informaticamaterieel.  Betaalautomaat bibliotheek.  Goedkeuren bestek, 

raming (11.157,02 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De huidige paytracs uitleenzuil is een module/onderdeel van de tracs suite: paytracs – 

timetracs – copytracs.  Indien men dit onderdeel hiervan losmaakt en apart aanbesteedt, 

dient een specifieke koppeling te worden voorzien met timetracs en copytracs.  Dit 

betekent sowieso een meerkost met de verwachte nodige opstartproblemen, gezien 

vanaf dan meerdere partijen onderling dienen te koppelen en te communiceren.  Ervaring 

leert dat dit veelal voor communicatieproblemen en “pingpong” tussen leveranciers 

onderling zorgt wanneer zich problemen voordoen. 

 

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

facility - aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.157,02 euro excl. btw of 13.500 

euro incl. 21 % btw. 



 

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

zonder bekendmaking, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan slechts door 

één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van technische aard, zeie 

hiervoor). 

 

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

budgetcode 241000/070300-VT-VT 41. 

 

De gemeenteraad is bevoegd, gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft 

en de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur noch nominatief in het budget is 

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

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

11 Raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en 

welzijn.  Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

Ingevolge de ontslagname dd. 11.01.2016 van de heer Donald Langedock, zetelend 

gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, als stemgerechtigd lid van de raadscommissie 

werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn, ontvangen op 18.01.2016 

dient het ontslagnemend commissieraadslid voor de CD&V-fractie vervangen te worden 

in voormelde raadscommissie. 

 

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 de raadscommissie werken, 

ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn door de CD&V-fractie een akte van 

voordracht ingediend op 18.01.2016 ondertekend door een meerderheid van de leden 

van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer 

dan één akte ondertekend. 

 

De voordracht heeft betrekking op mevrouw Lynn Callewaert. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevrouw Lynn Callewaert als stemgerechtigd lid voor de CD&V-

fractie van de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn 

ter vervanging van de heer Donald Langedock. 

 

 

12 Raadscommissie vrije tijd.  Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie 

CD&V. 

Ingevolge de ontslagname dd. 11.01.2016 van de heer Eric Kerckhof, zetelend 

gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, als stemgerechtigd lid van de raadscommissie 

vrije tijd, ontvangen op 18.01.2016 dient het ontslagnemend commissieraadslid voor de 

CD&V-fractie vervangen te worden in voormelde raadscommissie. 

 

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 de raadscommissie vrije tijd door 

de CD&V-fractie een akte van voordracht ingediend op 18.01.2016 ondertekend door een 

meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel 

uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte ondertekend. 

 

De voordracht heeft betrekking op mevrouw Rosanne Mestdagh. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevrouw Rosanne Mestdagh als stemgerechtigd lid voor de CD&V-

fractie van de raadscommissie vrije tijd ter vervanging van de heer Eric Kerckhof. 

 

 

13 Functiebeschrijvingen voor de decretale graden. Vastlegging. 

Artikel 23 van het besluit rechtspositieregeling (Besluit van de Vlaamse regering van 

07.12.2007) stelt dat de functiebeschrijvingen van de decretale graden (secretaris en 

financieel beheerder) door de gemeenteraad moeten worden vastgelegd. 

 

In het verleden werd in samenspraak met een delegatie van de gemeenteraad een 

ontwerp functiebeschrijving opgemaakt.  

 

Beide ontwerpen worden in bijlage aan dit dossier toegevoegd. 

 

Het komt de gemeenteraad toe om deze functiebeschrijvingen goed te keuren en vast te 

leggen. 

 

 

14 Financieel Beheerder. Vacantverklaring en selectieprocedure. 

Op 08.03.2010 werd door de gemeenteraad het besluit genomen met betrekking tot : 

 

1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam 

en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de 

personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie; 

2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel. 

 

Deze gemeenteraadsbeslissing werd later gewijzigd, laatst op 11.09.2015. 

 

Op 19.10.2015 heeft de gemeenteraad het ontslag van mevrouw Nathalie Desmet als 

financieel beheerder aanvaard.  Bijgevolg is deze betrekking vrij. 

Deze vrijgekomen functie is voorzien in de in september 2015 goedgekeurde 

personeelsformatie en organogram en dient opnieuw vacant verklaard te worden.  Dit 

dient te gebeuren door de aanstellende overheid. 

 

In toepassing van de lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient de 

gemeenteraad volgende beslissingen te nemen: 

 

- cfr. artikel 5 van het rechtspositieregelingsbesluit dient voornoemde graad vacant 

verklaard en dient te worden beslist beslissen over de wijze van invulling. 



Binnen het bestaande personeelsbestand zijn er personeelsleden die op basis van 

de bevorderingsvoorwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor hoger 

vermelde functie.  

Rekening houdend met de specifieke resultaatgebieden van deze decretale graad 

is het aangewezen om ruimer te werven dan enkel binnen de organisatie.  

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de functie vacant te verklaren en 

in te vullen bij wijze van aanwerving en bevordering.  

- cfr. artikel 11 van het rechtspositieregelingsbesluit moet de gemeenteraad 

beslissen over de wijze van externe bekendmaking (minstens twee) 

bekendmakingskanalen waaronder minstens één persorgaan. 

- cfr. artikel 21 dient de concrete selectieprocedure  te worden vastgesteld. 

- cfr. artikel 30 moet er worden beslist over de uitbesteding van de selectie. 

Jobpunt Vlaanderen kan hierbij optreden als opdrachtencentrale voor de 

toewijzing van de selectie aan een erkend extern selectiebureau.  

Na verkennende gesprekken wordt voorgesteld om via Jobpunt Vlaanderen samen 

te werken met Search & Selection voor het uitvoeren van de volledige selectie.  

 

 

15 Schenkingen aan het stadsarchief in 2015. Aanvaarding. 

In 2015 jaar ontving het stadsarchief 23 schenkingen volgens de hierna vermelde lijst. In 

een ‘Verklaring van schenking’ verklaren de schenkers de stukken in volledige en vrije 

eigendom aan de stad over te dragen.  

 

 

1 Jan Dhalluin - Beeldhouwwerk van 

Gerard Parmentier 

- 2 boeken over Peter 

Benoit 

20/01/2015 

2 Bruggeman Bernard Bidprentjes 20/02/2015 

3 Roger Claerhout Rouwbrieven 27/02/2015 

4 Roger Verhelst - Boekje van de Civiele 

Bescherming 

- Fotoboek van Kortrijk & 

omgeving 

05/03/2015 

5 Rudy Verbrugghe 4 foto’s van Bavikhove en Cd 

Rom met foto’s 

17/03/2015 

6 Bernard Bruggeman - Tijdschrift “Vlaams Stam” 

jaargang 50 – 2014. 

- Verslag over de sluiting 

van het postkantoor te 

Hulste 

23/03/2015 

7 Roger Claerhout - Oude facturen 

- Rouwbrieven 

20/05/2015 

8 Frans Lampaert - Grondplan Station 

Harelbeke 

- Plan spooraansluiting 

Schotte-Dewaele 

20/05/2015 

9 Rudy Verbrugghe -Bidprentjes 

- Foto’s van Harelbeke en 

deelgemeenten 

16/06/2015 

10 Bertine Benoit Foto’s ACOD Harelbeke, Vlas, 

reclame 

 

16/06/2015 



11 Bruce Almey Foto van André Van der 

Mensbrugghe 

24/06/2015 

12 Simonne Hendrikx Foto van de oude markt te 

Harelbeke 

01/07/2015 

13 Jan Dhalluin Partituur met muziek van Peter 

Benoit 

14/07/2015 

14 Yves Derveaux Bidprentjes familie Derveaux 14/07/2015 

15 Roger Claerhout Diverse affiches 14/07/2015 

16 Bernard Bruggeman Diverse rouwbrieven 10/08/2015 

17 Bruce Almey Documenten over Athur De Brie 12/08/2015 

18 Roger Claerhout Verzameling rouwbrieven. 01/09/2015 

19 Rudy Verbrugghe Bidprentjes, foto’s en diverse 

documenten over Harelbeke 

13/10/2015 

20 Roger Claerhout Tijdschriften “Gaversport” 

Boek “In goede banen” 

15/10/2015 

21 Roger Claerhout Verzameling rouwbrieven 28/10/2015 

22 Paul Pattyn -    Foto’s van gebeurtenissen 

     in Harelbeke 

- Dossier Sint-Rita kerk 

15/12/2015 

23 Jan Dhalluin Diverse boekjes over Peter 

Benoit 

17/12/2015 

 

Om niet telkens per schenking naar de raad te moeten, worden deze eenmaal per jaar 

gebundeld en ter aanvaarding voorgelegd. 

 

Art 43. § 2, 13° van het gemeentedecreet bepaalt dat het definitief aanvaarden van 

schenkingen de bevoegdheid van de gemeenteraad is. 

 

De voormelde schenkingen worden voor definitieve aanvaarding aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

 

16 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Vlaamse Pijl - Luxauto.  

Goedkeuring. 

Op zaterdag 05.03.2016 gaat in Harelbeke de wielerwedstrijd Vlaamse Pijl-Luxauto 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 wielerevenement. 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 Vlaamse Pijl - Luxauto, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 25.01.2016. Na goedkeuring door de gemeenteraad 

wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 



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

Pijl - Luxauto goed te keuren. 

 

 

17 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) E3-Harelbeke.  Goedkeuring. 

Op 25.03.2016 gaat in Harelbeke de wielerwedstrijd E3-Harelbeke 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 wielerevenement.  

 

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 E3-Harelbeke, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 25.01.2016. Na goedkeuring door de gemeenteraad 

wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan E3-

Harelbeke goed te keuren. 

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

18 Deeltijds kunstonderwijs.  Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming 

(SABV). Aanpassen arbeidsreglement. 

Het schoolbestuur moet voor al zijn personeelsleden een arbeidsreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen schoolbestuur en personeelsleden regelt. 

 

Het huidige arbeidsreglement van het deeltijds kunstonderwijs Stedelijke Academie voor 

Beeldende Vorming (SABV) voldoet niet langer. 

 

De openingsuren werden aangepast.  

 

Er werd tevens een hoofdstuk ‘Arbeid aanwezigheidscontrole’ toegevoegd omdat er vanaf 

volgend academiejaar zal gewerkt worden met een badgesysteem op het Eiland. 

 

Volgende wijzigingen kunnen nog worden gesignaleerd. 

 

- Blz. 2: puntje 2.  De leslocatie Arendswijk werd geschrapt. 

- Blz. 2: puntje 3.  Er werd een verwijzing naar het nieuw Artistiek Pedagogisch 

Project toegevoegd. 

- Blz. 2-3: artikel 8 handelt over de openingstijden van de Academie 

- Blz. 5: artikel 29 is in wezen hetzelfde als bij het vorige reglement, maar werd 

wat duidelijker omschreven om misverstanden tegen te gaan. 

- Blz.7: artikel 43: verwittigen van ziekte bij één dag 

- Blz. 7: artikel 48: meting van de arbeid via SDP systeem  

- Blz. 17: een nieuw stuk werd toegevoegd > 11.3: Toepassen van het Artistiek 

Pedagogisch Project (APP). Het oud artistiek project wordt niet meer toegepast en 



is vervangen door het nieuw APP. Dit Artistiek Pedagogisch Project werd 

goedgekeurd door het college in zitting van 8 december 2015. 

 

Het arbeidsreglement werd syndicaal overlegd op 26.01.2016. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Vragenkwartiertje. 


