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TOELICHTINGSNOTA 
DIENST SECRETARIE 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Bekrachtiging aanstelling waarnemend stadssecretaris. 

1. Aanleiding en motivering 

 

Stadssecretaris Carlo Daelman is afwezig wegens ziekte sedert 05.02.2016. 

 

Het blijkt dat de stadssecretaris, ingevolge operatief ingrijpen, verder ziek is vanaf 

01.03.2016 tot 30.04.2016. 

 

Pas op 24.02.2016 kon de stadssecretaris uitsluitsel geven over de vermelde verlenging 

van zijn ziekteverlof.  Het was dan ook niet mogelijk de zaak vooraf of eerder te regelen, 

eventueel via de gemeenteraad. 

 

De heer Frank Detremmerie, rechtskundig adviseur,  was overeenkomstig art. 82 par. 2 

derde lid van het gemeentedecreet waarnemend secretaris tot en met 29.02.2016.  Een 

verdere verlenging van zijn aanstelling via het aangehaalde artikel was niet meer 

mogelijk. 

 

Het college was op 01.03.2016 van oordeel dat er, gezien het voorgaande en terwille van 

de continuïteit van het bestuur, een spoedeisende situatie bestond waardoor het bij 

toepassing van art. 82 par. 2 tweede lid een waarnemend secretaris kon aanstellen voor 

een periode tot 30.04.2016 vanaf 01.03.2016, behoudens eerdere beschikbaarheid van 

de titularis.   

 

Het college heeft in zitting van 01.03.2016 de heer Frank Detremmerie, rechtskundig 

adviseur bij de stad, door de gemeenteraad erkend als eerste waarnemer, aangesteld als 

waarnemend stadssecretaris.  Deze aanstelling gebeurde voor de periode 01.03.2016 – 

30.04.2016.  

 

De aanstelling  door het college moet overeenkomstig art. 81 van het gemeentedecreet 

aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting ter bekrachtiging worden voorgelegd. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor vast te stellen dat het college zich op 01.03.2016 

inderdaad in een geval van spoedeisendheid bevond en dat met het oog op de 

continuïteit van de openbare dienst een voor de hand liggende beslissing werd genomen.   

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 01.03.2016 waarbij de heer Frank Detremmerie, rechtskundig adviseur 

bij de stad Harelbeke, voor de periode 01.03.2016 tot en met 30.04.2016 werd 

aangesteld tot waarnemend secretaris van de stad Harelbeke. 

 

Nadat deze beslissing werd genomen moet de heer Detremmerie in openbare zitting de 

eed in handen van de voorzitter van de gemeenteraad afleggen. 

 

 

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Uitbreiding sportinfrastructuur Forestiersstadion - Lot bouwwerken.  

Goedkeuren bestek, raming (362.233,09 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Actieplan 9.6 uit het strategisch meerjarenplan stelt dat het stadsbestuur moet zorgen 

voor aangepaste infrastructuur. Binnen de sportinfrastructuur van de stad dient een 

tekort aan kwalitatieve kleedkamers op de site De Mol aangepakt te worden. Hiertoe zijn 

in het budget de nodige middelen voorzien. 

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Uitbreiding sportinfrastructuur Forstiersstadion - 

Lot bouwwerken” werd gegund aan Atelier Berghman - De Keyser, Peter Benoitlaan 84 te 

8530 Harelbeke. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.61-A.15/29 opgesteld door 

de ontwerper. 

 

In juni 2015 werd dit dossier al eens voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de open 

aanbesteding besliste het college echter om de opdracht niet te gunnen wegens te hoge 

inschrijvingsprijzen.  

 

De ontwerper heeft het bestek aangepast. Er zijn niet al te veel verschillen tussen het 

eerste ontwerp en huidig aanbestedingsdossier. 

 

Het grote verschil is de luifel. Die is kleiner geworden.  Doel is om meer inschrijvers te 

bereiken. De oorspronkelijke betonnen overkapping was te complex en schrikte de 

standaardaannemer af. Concreet betekent dit dat de lengte van de passerelle en dus het 

aanzicht vanaf de weg dezelfde is. Enkel is er geen luifel voorzien t.h.v. de kleedruimtes. 

Het dakvlak is dus verkleind. 

 

Het volume van het sanitair is even groot als voordien. De positie is ook nagenoeg 

dezelfde. Dit maakt dat het volume nu vrij staat (vroeger onder de luifel, nu volledig 

autonoom). 

 

Het dak is, om budgettaire redenen, geen groendak meer.  Door de verkleining van het 

oppervlak voldoet men wel nog aan de hemelwaterverordening. 

 

I.f.v. het budget en de duurzaamheid van het gebouw werd ook de gevelafwerking 

gewijzigd van hout naar een alu-plaat. Dit leverde een besparing op van 100 euro per 

m2. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 362.233,09 euro excl. btw of 

438.302,04 euro incl. 21 % btw. 

 

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

 

Het bestek, de raming en de gunningswijze worden aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd.  De gemeenteraad is bevoegd omdat de uitgave wordt betaald 

met middelen uit het investeringsbudget, ze niet nominatief in het budget is voorzien en 

niet behoort tot het dagelijks bestuur (art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

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

budgetcode 221000/074010-VT-VT 10 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.3). 

 

 



3 Uitbreiding sportinfrastructuur Forestiersstadion - Lot elektriciteit.  

Goedkeuren bestek, raming (17.731,50 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Actieplan 9.6 uit het strategisch meerjarenplan stelt dat het stadsbestuur moet zorgen 

voor aangepaste infrastructuur. Binnen de sportinfrastructuur van de stad dient een 

tekort aan kwalitatieve kleedkamers op de site De Mol aangepakt te worden. Hiertoe zijn 

in het budget de nodige middelen voorzien. 

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Uitbreiding sportinfrastructuur Forestiersstadion - 

Lot Elektriciteit” werd gegund aan Atelier Berghman - De Keyser, Peter Benoitlaan 84 te 

8530 Harelbeke. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerper. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.731,50 euro excl. btw of 21.455,12 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

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

 

Bestek, raming en gunningswijze worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 

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

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur 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 221000/074010-VT-VT 10 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.3). 

 

 

4 Uitbreiding sportinfrastructuur Forestiersstadion - Lot CV ventilatie 

sanitair.  Goedkeuren bestek, raming (218.782,70 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Actieplan 9.6 uit het strategisch meerjarenplan stelt dat het stadsbestuur moet zorgen 

voor aangepaste infrastructuur. Binnen de sportinfrastructuur van de stad dient een 

tekort aan kwalitatieve kleedkamers op de site De Mol aangepakt te worden. Hiertoe zijn 

in het budget de nodige middelen voorzien. 

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Uitbreiding sportinfrastructuur Forestiersstadion - 

Lot CV ventilatie sanitair” werd gegund aan Atelier Berghman - De Keyser, Peter 

Benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ontwerper. 

In het kader van besparingen werden de douchepanelen in de kleedkamers onder de 

staantribune optioneel gemaakt.  Indien het budget overschreden wordt kan deze post 

wegvallen zonder kosten. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 218.782,70 euro excl. btw of 

264.727,07 euro incl. 21 % btw. 

 

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

 

Bestek, raming en gunningswijze worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 



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

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur 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 221000/074010-VT-VT 10 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.3). 

 

 

5 Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 2 : Herstel diverse betonplaten Groot 

Harelbeke. Goedkeuren bestek, raming (111.950 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Diverse betonplaten in Groot-Harelbeke zijn stuk en worden plaatselijk uitgebroken en 

heraangelegd met degelijke fundering.  Waar nodig worden de greppels en straatkolken 

vervangen.  De betonplaten zijn ofwel onveilig, ofwel oncomfortabel voor de 

weggebruikers. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 16_7 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 111.950 euro excl. btw of 135.459,50 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking (art. 26, § 2.1°, van de Wet 

Overheidsopdrachten).  De raming van de opdracht is kleiner dan 600.000 euro waardoor 

deze procedure kan gebruikt worden zonder bijkomende voorwaarden. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

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

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur en het project niet nominatief in 

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

 

 

6 Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2016. 

De Provincie West-Vlaanderen wil de komende jaren samen met de Zuid-West-Vlaamse 

steden en gemeenten extra inzetten op het landschap in al zijn facetten. 

 

Ter voorbereiding werden er daarover met de verschillende gemeenten bilaterale 

gesprekken gevoerd waaruit de bereidheid en de concrete vragen van uit de Zuid-West-

Vlaamse steden en gemeenten konden worden afgeleid.  De gemeenteraad keurde 

daaropvolgend op 14.09.2015 de ‘Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie en 

Schelde’ goed. 

 

Deze overeenkomst geldt als een kader en princiepsakkoord. Het was de bedoeling dat 

gemeente-specifieke projecten waarvoor een gezamenlijke inzet van middelen 

noodzakelijk is in een jaarlijks werkplan zouden worden vervat dat aan de 

beslissingsorganen van beide partijen zal worden voorgelegd. 

 

De invulling van het werkplan met gemeenschappelijke projecten werd besproken in een 

overlegbijeenkomst met het Stadlandschap Leie en Schelde op 27.01.2016. 

 

Deze projecten passen binnen de vijf vastgestelde actiedomeinen uit de 

samenwerkingsovereenkomst. 



 

1. Landschap en natuur (waaronder inrichting en beheer van kleine 

landschapselementen, opmaak van landschapsbedrijfsplannen, organisatie van 

knotploegen, soortenbeschermingsacties, uitbouw van groene assen en 

provinciedomeinen, onderzoek naar mogelijkheden inzake gecoördineerd 

agrarisch natuurbeheer, enz.). 

2. Landschapsrecreatie (waaronder organisatie van wandel- en fietsnetwerken, trage 

wegen, thematische routes en/of evenementen, enz.). 

3. Streekeigenheid (waaronder streekeigen groen, enz.). 

4. Streekeducatie (waaronder thematische wandel- en fietstochten, natuur 

educatieve centra, landschapsinrichting en natuurbeheer, soorten campagnes, 

landbouweducatie, educatieve pakketten en koffers, natuuracademie, inrichten 

vlindertuin, vergroenen schoolomgeving, ecomoestuinteam, enz.). 

5. Communicatie (waaronder landschapskrant Leie en Schelde, website, 

nieuwsbrieven, huisstijl, enz.) 

 

De initiatieven die binnen deze samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten sluiten 

perfect aan bij de prioritaire doelstelling 2. ‘Harelbeke wil de schaarse bestaande open 

ruimte in de deelgebieden vrijwaren en ademruimte creëren in dichter verstedelijkte 

delen van de stad’ van het strategisch meerjarenplan, in het bijzonder bij AP (actieplan) 

2.3 ‘Natuur en groen in de stad brengen’ en AP 2.4 ‘De belevingswaarde van de 

bestaande open ruimte optimaliseren’. 

 

Het dossier werd geadviseerd door de stedelijke MINA-raad op 03.03.2016 en op de 

raadscommissie Grondgebiedszaken van 16.03.2016. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het werkplan 2016 dat de samenwerking tussen 

het Stadlandschap Leie en Schelde en het stadsbestuur regelt goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de residuaire bevoegdheid (art. 42 par. 1 van 

het gemeentedecreet).  

 

 

7 Subsidiereglement kleine landschapselementen.  Hervaststelling. 

Landschapszorg door bewoners en gebruikers van de open ruimte zorgt er voor dat het 

landschap van Harelbeke op een positieve manier kan worden beleefd. De inspanningen 

die daarvoor worden geleverd zorgen vaak voor extra kosten en extra werk. Daarom, en 

in uitvoering van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan, keurde de gemeenteraad op 

20.11.2000 het subsidiereglement voor het aanleggen en het onderhouden van kleine 

landschapselementen (KLE’s) goed.  

Het reglement werd gewijzigd door de gemeenteraad van 03.02.2003 en 16.06.2003. 

 

Kleine landschapselementen zijn volgens het natuurdecreet lijn- of puntvormige 

elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur 

of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de 

natuur. 

Het reglement voorzag in een subsidie voor zowel aanleg en onderhoud van kleine 

landschapselementen, zowel door particulieren als door landbouwers. 

 

De gemeenteraad van 14.09.2015 keurde een samenwerkingsovereenkomst met het 

Stadlandschap Leie en Schelde goed. Eén van de actiedomeinen van het Stadlandschap 

Leie en Schelde is ‘landschap en natuur’. Daarin wordt onder meer de aanleg van kleine 

landschapselementen, de opmaak van landschapsbedrijfsplannen en de organisatie van 

knotploegen voorzien. Deze maatregelen zijn ook opgenomen in het ‘Werkplan 2016’ dat 

aan de gemeenteraad van 21.03.2016 voor goedkeuring wordt voorgelegd. 

 



In dit werkplan worden volgende maatregelen inzake landschapszorg voorzien. 

 

De provincie voorziet in het opmaken van landschapsplannen en 

landschapsbedrijfsplannen en het gebiedsdekkend inzetten van de landschapsconsulent 

voor adviesverlening, planopmaak en coördinatie bij de uitvoering van de werken. 

 

Binnen de samenwerking in het Stadlandschap Leie en Schelde wordt een scenario 

voorzien waarbinnen de stad dit zelfde aanbod kan uitbreiden tot het gehele 

grondgebied. Omdat de uitbreiding van het aandachtsgebied kleiner is dan een 

verdrievoudiging van het provinciale aandachtsgebied wordt overeenkomstig het scenario 

met de provincie een verdeling afgesproken waarbij de provincie voorziene inspanningen 

rond KLE in het buitengebied voor 70 % financiert en de stad Harelbeke de resterende  

30 %. 

 

In het bijzonder gelden voor de realisaties van de landschapsplannen en 

landschapsbedrijfsplannen volgende afspraken: 

- Bij realisaties bij landbouwers worden zowel plantgoed, materiaal, aanleg en twee 

jaar nazorg 100% gesubsidieerd, waarbij de provincie instaat voor 70 % van de 

financiering en de stad instaat voor 30 %. Dit geldt niet voor aanplantingen die als 

verplichting voortkomen uit bouw- en/of milieuvergunningen. 

- Bij realisaties van particulieren, bedrijven en natuurverenigingen in het 

buitengebied worden enkel plantgoed en materiaal in totaal voor 70 % van de 

totale kostprijs gesubsidieerd, waarbij de provincie opnieuw instaat voor 70 % van 

de financiering en de stad voor 30 %.  

 

Het verschil tussen landbouwers en andere doelgroepen wordt verklaard door het feit dat 

inspanningen op landbouwgrond ook tot een verminderde gebruiksoppervlakte kunnen 

leiden. 

 

Voor de realisatie van eigen projecten van de stad inzake KLE’s in buitengebied gelden 

volgende bepalingen: voor natuurtechnische graafwerken en aanplant inclusief nazorg 

gedurende twee groei- en plantseizoenen financiert de provincie 50 %, de stad neemt de 

resterende 50 % voor zijn rekening. 

 

Door de goedkeuring van dit werkplan hebben alle bewoners en gebruikers van het 

buitengebied een meer uitgebreide mogelijkheid om KLE’s op hun terrein te voorzien. 

 

Na overleg met het Stadlandschap Leie en Schelde blijkt het aangewezen om het 

reglement inzake KLE’s dat voor het laatst door de gemeenteraad van 2003 werd 

goedgekeurd te wijzigen en wel in die zin dat de aanleg van deze KLE’s uit het reglement 

kan worden geschrapt en enkel het onderhoud dat buiten de bepalingen van het 

werkplan valt nog wordt gesubsidieerd. 

 

Bovendien is het noodzakelijk om het reglement ook inhoudelijk af te stemmen op de 

meest recente inzichten inzake kleine landschapselementen. Er worden tevens twee 

categorieën (heggen en houtkanten) toegevoegd en de bedragen worden geactualiseerd 

in verhouding tot de huidige kostprijzen. 

 

Er kan aldus een nieuw reglement voor het onderhouden van kleine 

landschapselementen worden vastgesteld. 

De stad Harelbeke voorziet voor de uitvoering van haar KLE-beleid de nodige kredieten 

bij de jaarlijkse budgetopmaak. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het nieuwe ‘subsidiereglement voor het 

onderhoud van kleine landschapselementen’ goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° van het gemeentedecreet. 



DEPARTEMENT FACILITY 

8 Schilderwerken buitenschrijnwerk school Bavikhove.  Goedkeuren bestek, 

raming (23.810,39 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Om de school Bavikhove operationeel te houden is het noodzakelijk om het 

buitenschrijnwerk een onderhoudsschilderbeurt te geven. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 23.810,39 euro excl. btw of 28.810,57 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking (raming beneden 85.000 euro excl. btw). 

 

Het bestek, de raming en de gunningswijze worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 

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

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur 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 261000/005010-ALGFIN-ALGFIN 7. 

 

 

9 Informaticamaterieel. Twee biometrie kits departement Burger & Welzijn.  

Goedkeuren technische omschrijving, raming (9.090,91 euro + 21 % btw) 

en gunningswijze. 

In het kader van de opdracht “Informaticamaterieel - 2 Biometrie kits B&W” werd een 

technische omschrijving met nr. NH-363 opgesteld door het departement facility - 

aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.090,91 euro excl. btw of 11.000 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 technische omschrijving, de raming en de gunningswijze worden 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). 

 

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

budgetcode 241000/070300-VT-VT 41. 

 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10 Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2015. Goedkeuren 

jaarverslag, rekening en evaluatie. Jaarprogramma 2016. 

Sedert 16.04.2007 maakt de stad Harelbeke deel uit van de interlokale vereniging 

Burensportdienst, samen met volgende gemeenten en steden: Anzegem, Avelgem, 

Deerlijk, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.  De duur werd voor zes jaar 

verlengd bij overeenkomst van 18.03.2013. 

 

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst met statutaire draagkracht 

(gemeenteraad van 18.03.2013) dient de rekening samen met het jaarverslag aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van 

de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in de raadscommissie financiën, 

personeel en intercommunales op 17.03.2016 en op de gemeenteraad.  

 

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking 

van het jaarverslag. 

 

Het college legt de rekening en het jaarverslag 2015 aan de gemeenteraad ter 

aanvaarding voor. 

 

 

11 TMVW (Farys) Aanduiden vertegenwoordiging algemene vergadering van 

11 april 2016, goedkeuren agenda en bepalen mandaat. 

De gemeenteraad heeft op 19.10.2015 zijn goedkeuring gehecht aan de 

samenwerkingsovereenkomst met FARYS/TMVW en het toetredingsdossier tot de A 

divisie.  De stad heeft ingetekend op 5 A aandelen en evenveel F aandelen. 

De stad heeft hierdoor reeds een vertegenwoordiger, de heer Jacques Maelfait, in het 

Directiecomité Aanvullende diensten van FARYS/TMVW. 

 

Op 08.02.2016 ontving de stad een uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van 

TMVW.  Het betreft een herneming van de gewone algemene jaarvergadering van TMVW, 

als gevolg van het tussengekomen ministerieel vernietigingsbesluit van 13.11.2015 

betreffende de besluiten genomen op alle algemene vergaderingen van TMVW van 29 

juni 2015. 

 

De agenda van deze algemene vergadering luidt als volgt: 

 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene 

uittredingen 

2. Actualisatie van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, 

uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 

3. Voordracht commissaris 

4. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota 

houdende informatie omtrent de belangrijkste gebeurtenissen die na het einde 

van het boekjaar hebben plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 

2015 

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 

6. Verslag van het college van commissarissen 

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

8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

9. Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités 

10. Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur 

 



Artikel 49 van de gecoördineerde statuten van TMVW voorziet dat de stad via een 

vertegenwoordiger stemrecht heeft in de algemene vergadering. 

 

De vertegenwoordiger moet gemeenteraadslid, burgemeester of schepenen van de 

gemeente zijn maar in geen geval bestuurder, commissaris of lid van het Directiecomité. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de agenda goed te keuren en voor de duur van de 

legislatuur en tot aan vervanging, een vertegenwoordiger en een plaatsvervangende 

vertegenwoordiger aan te stellen en zijn mandaat te bepalen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet 

en art. 12 van de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales. 

 

Het college stelt aan de gemeenteraad voor volgende vertegenwoordigers aan te stellen: 

 

- effectief: Patrick Claerhout; 

- plaatsvervanger: Eddy Glorieux 

 

Het college stelt de gemeenteraad ook voor dat de vertegenwoordigers zich positief 

mogen opstellen, maar zich voor alles wat het jaar 2014 betreft onthouden, gezien de 

stad in die periode nog geen lid was. 

 

 

12 Logo Leieland vzw. Voordragen vertegenwoordiging raad van bestuur 

2016-2019. 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd 

overgegaan tot het voordragen van twee kandidaten namens het stadsbestuur in de raad 

van bestuur van Logo Leieland.  Raadslid Eveline Lahousse werd voorgedragen als 

vertegenwoordiger en mevrouw Mieke Vandoorne als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger.  

 

In de algemene vergadering van mei 2013 werd de raad van bestuur van Logo Leieland 

samengesteld voor de komende drie jaar.  

 

In de algemene vergadering van 21.04.2016 gebeurt de aanstelling opnieuw voor drie 

jaar (cfr. bijgevoegde statuten art 9). 

 

Het komt de gemeenteraad toe hiervoor kandidaten voor te dragen. 

 

Vanuit het college wordt voorgesteld om mevrouw Mieke Vandoorne als 

vertegenwoordiger en mevrouw Karolien Deschildre als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur voor te dragen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

13 Reglement toekennen ereburgerschap stad Harelbeke.  Goedkeuring. 

Een reglement op het toekennen van het ereburgerschap bestaat nog niet en het is 

moeilijk te achterhalen welke burgers het ereburgerschap ontvingen.  

 

Het voorlopige lijstje is beperkt tot Albert Bert, Pierre Stevens, Stijn Devolder en Xavier 

Malisse.  



 

De andere namen die circuleren als mogelijke ereburgers zijn namen van mensen die een 

“Benoit-medaille” kregen, maar formeel geen ereburger zijn. Die medaille staat 

gecatalogeerd als de hoogste onderscheiding van de stad Harelbeke. 

 

Het voorgelegde reglement en het korte namenlijstje kan als nieuw startpunt worden 

genomen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van haar restbevoegdheid. 

 

Inhoudelijk luidt het reglement als volgt: 

 

Art 1 

 

De titel kan worden toegekend aan een natuurlijk persoon die voldoet aan een van de 

drie volgende voorwaarden: 

 

- de persoon heeft bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de stad; 

- de persoon heeft grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of 

internationale uitstraling;  

- de persoon gaf door eigen verdienste de stad Harelbeke een Vlaamse, nationale of 

internationale uitstraling. 

 

Art 2 

 

De titel ‘ereburger van de stad Harelbeke’ wordt toegekend door de gemeenteraad op 

voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na een positief antwoord 

van de natuurlijke persoon zelf op de vraag of hij/zij het ereburgerschap wenst te 

aanvaarden.   

Is de persoon die in aanmerking komt om ereburger te worden overleden, dan kan het 

ereburgerschap postuum worden toegekend mits akkoord van de nabestaanden. 

 

Art 3 

 

De titel heeft enkel een ceremoniële waarde waaruit de erkentelijkheid van de stad 

Harelbeke en haar bevolking blijkt ten aanzien van de verdienste van de ereburger. Aan 

de toekenning van de titel is geen enkele vergoeding of bezoldiging verbonden. 

 

 

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN 

14 Belasting op de afgifte van administratieve documenten. Aanslagjaar 2014 

t.e.m. 2019. Hervaststelling. 

Op 16.09.2015 was er een schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, afdeling Rijksregister. 

 

Een tariefbepaling voor het volgende is noodzakelijk in het belastingreglement: 

 

- een tarief voor biometrische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan 

vreemde onderdanen van derde landen;   

- de korting voor de aanvraag van een tweede Kids-id in spoedprocedures binnen 

een zelfde gezin werd ook nog niet opgenomen. 

 



Er zou moeten gestreefd worden naar een uniforme tariefbepaling, zodat niet altijd het 

belastingreglement moet aangepast worden bij iedere tariefwijzing van de Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

 

Voor het gemak van de lectuur wordt echter het gehele reglement hervastgesteld.   

 

De aanvullingen (dit zijn nieuw te voorziene tarieven) en de wijzigingen (in functie van 

het streven het reglement bij een wijziging van de tarieven van de FOD niet opnieuw aan 

de gemeenteraad te moeten voorleggen laten zich samenvatten als volgt). 

 

Tarifering identiteitsdocumenten 

product reglement  wijziging prijs vroeger prijs nu 

Eid Belg en kaarten & 

verblijfsdocumenten 

vreemde onderdaan 

FOD + 2€ + 

afronden 

FOD + 2€ + 

afronden 

18 18 

Biometrische kaarten 

en verblijfsdocumenten 

vreemde onderdanen 

3e landen 

/ FOD + 2€ + 

afronden 

/ 20 

Eid dringend 130 FOD + 10€ + 

afronden 0 of 5 

130 130 

Eid zeer dringend 195 FOD + 10€ + 

afronden 0 of 5 

195 195 

Kids id FOD + 

afronden 

FOD + 

afronden 

7 7 

Kids id dringend* 110 FOD + 10€ + 

afronden 0 of 5 

110 125 

Kids id zeer dringend* 175 FOD + 10€ + 

afronden 0 of 5 

175 190 

2e aanvraag kids id 

(zeer) dringend 

110/175 FOD + 

afronden 

110/175 52 

*In 2015 werden slechts 4 dringende en 7 zeer dringende kids id’s aangevraagd.  

 

Tarifering rijbewijzen 

product reglement wijziging prijs vroeger prijs nu 

Rijbewijs 

bankkaartmodel 

25 (20 tarief 

FOD + 5€) 

FOD + 5€ + 

afronden 

25 25 

Internationaal 

rijbewijs 

20 (16 tarief 

FOD + 4€) 

FOD + 4€ + 

afronden 

20 20 

 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

15 Subsidiereglementen Sport stad Harelbeke. Hervaststelling. 

1. Samenvoegen van de beleidssubsidie en de impulssubsidie jeugdsportclubs tot één 

reglement : Subsidiereglement erkende jeugdsportclubs.  

 

1.1. Doelstelling 

 

De basisidee om de subsidiereglementen aan te passen is te omschrijven als volgt: 

 

 Het Bloso kan geen eisen meer stellen aan de wijze waarop onze reglementen 

opgemaakt worden. We hebben dus meer ‘beweegruimte’.  



 We proberen de reglementen éénvoudiger te maken zowel voor de verwerking 

binnen de sportdienst, als voor het invullen door de jeugdsportclubs. 

 Veel parameters hebben een bijzondere doelstelling. Wanneer die doelstelling bij 

zowat alle clubs behaald is, wordt er best gekozen voor een andere parameter, 

waarbij een nieuwe stimulans kan gegeven worden (eigenschap van de 

impulssubsidie). 

 Voetbalclubs, watersportclubs, vechtsportclubs zijn heel moeilijk met elkaar te 

vergelijken binnen een zelfde reglement, als het bv. op trainers aan komt. Met dit 

nieuwe reglement proberen we zo goed als mogelijk, op basis van de opgedane 

ervaringen, gelijkheid in te bouwen. 

 Clubs zijn soms bijzonder laks, vullen zo maar in, overdrijven bij wijze van 

spreken, om niet te zeggen ‘liegen’. We proberen naar een zo goed mogelijk 

sluitend systeem te gaan, met duidelijk af te lezen of te controleren zaken, waar 

we dan ook van overtuigd zijn dat ze de waarheid heel dicht benaderen of zelfs 

volledig correct zijn.  

 We willen een soepel reglement waarbij we zonder veel administratieve poespas 

vrij makkelijk kunnen kiezen voor nieuwe parameters of doelstellingen. 

 We proberen ook voor de UiTPAS een zekere tegemoetkoming te doen naar de 

jeugdsportclubs toe.  Anders zal men wellicht niet instappen in dit UIT verhaal.  

 

1.2. Structuur 

 

Voor de subsidies van de jeugdsportclubs zijn er nu twee reglementen: de 

beleidssubsidie en de impulssubsidie.  Dat kan tot één reglement gebracht worden, 

waarbij vooral basiswerking kan beloond worden (beleidssubsidie) en anderzijds dat er 

kan gekozen worden voor nieuwe parameters/impulsen (impulssubsidie). Eventuele 

overschotten binnen bepaalde rubrieken kunnen dan overgedragen worden binnen het 

zelfde reglement.  

 

Volgende percentages worden toegepast 

 

 
TE VERDIENEN 

PUNTEN 

Aantal  jeugdleden jonger dan 18 jaar  (30%) 1per lid 

Aantal trainers  en hun diploma (*) (10%)  

1.JEUGDSPORTCOÖRDINATOR 4 

2. TRAINERS REG OF LIC (A dipl) 2 per trainer 

3. TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 per trainer 

4. TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1 per trainer 

5. TRAINERS DOOR EEN BLOSO ERKENDE INSTAPMODULE 0,50 per trainer  

4. TRAINERS ZONDER DIPLOMA 0 

Aantal trainingsuren (30%) 
% verrekening 

tov totaal 

Werkingssubsidie (10%) 
% verrekening 

tov totaal 

Onkosten vormingen (10%) 
% verrekening 

tov totaal 

Deelname aan de voor op gestelde Impulsen (10%) 
% verrekening 

tov totaal 

 

1.3. De redenering achter de verschillende doelstellingen/indelingen 

 

Er wordt vastgesteld dat we over de piek zijn van de vele bijscholingen, cursussen die 

dienden gevolgd te worden door jeugdsporttrainers. Het verhaal is verre van af, maar 

door de gerichte subsidiepolitiek die door het Bloso opgelegd werd zijn er toch heel wat 

zaken ten goede naar voor gekomen in de jongste jaren. 

 Clubs zijn structureel  sterker geworden (VZW statuut, beleidsplan, betere 

verenigingsstructuur, betere communicatie, meer gediplomeerde trainers, meer 



jeugdsportbeleid, meer aandacht voor fairplay en ethiek in de sport, … Hier uit 

vloeit voort dat er minder impulssubsidie moet naar die zaken gericht worden. 

Gelden kunnen dus verschuiven naar andere doelstellingen. 

 Hoe meer jongeren men heeft, hoe meer kosten de club heeft aan de begeleiding 

van die jongeren, hoe meer trainers (liefst met een goed diploma), hoe meer 

materialen men nodig heeft, hoe meer ploegverantwoordelijken, hoe meer 

trainingsmomenten … We willen van uit het subsidiereglement dan ook vooral een 

groot stuk inzetten op het aantal jeugdspelers en op het aantal (en de kwaliteit 

van de) jeugdtrainers. Daarnaast willen we ook meer belonen op basis van de 

grootte van het aantal effectieve trainingsuren op jaarbasis.  70 % van de 

subsidiepot zou naar deze drie items (aantal jongeren, trainers en 

trainingsvolume) moeten gaan. Daarbij volgende bemerkingen: 

o Enkel het effectief aantal jeugdspelers telt mee. We voorzien hier voor 30 

% van de subsidiepot. Bewijzen aan te leveren via een officiële lijst. 

o We willen het aantal trainers en hun kwalificatie belonen. Maar ….  men 

kan enkele tientallen trainers in zijn rangen hebben die wel een diploma 

hebben, maar niet echt effectief actief zijn.  Vooral voor de watersportclubs 

is dit moeilijk na te gaan. Er zullen daar meer bewijzen op tafel moeten 

komen, na overleg met die clubs. 

o De jeugdsportcoördinator die een effectief jeugdsportbeleid voert, dit 

bewijst ook, zou een waarde (lees punten) krijgen van die van twee 

trainers van de hoogste rang (A trainer). De functie kan gecombineerd 

worden met een trainersfunctie, maar kan nooit hoger zijn dan twee keer 

een A trainer.  Een jeugdsportcoördinator kan ook iemand zijn met geen 

sportief diploma (bv. een managementdiploma), als hij of zij effectief 

bewijst een duidelijk jeugdsportbeleidsplan uit te werken (= bv. een 

degelijk uitgesproken plan op papier, een gerichte tactiek of strategie, 

bijscholingen voor trainers,  evaluaties trainers en of spelers, …). 

o We voorzien 40 % van de totale subsidiepot voor trainers. Stel dat dit 

18.000 euro is. Daarvan voorzien we 10%, of 1.800 euro voor de aantallen 

trainers gekoppeld aan hun kwalificatie (cfr. het huidige reglement). A 

trainers worden dus beter beloond dan bv. C trainers.  

o Van de 18.000 euro blijft 90 % of 16.200 euro die we zouden verdelen 

naar het effectief aantal gepresteerde trainersuren.  Clubs moeten ons het 

effectief aantal trainingsuren op jaarbasis aantonen en t.o.v. de 16.200 

euro bekomt men zo een coëfficiënt die men kan gebruiken om de 

berekening te maken per club. Naast trainingsuren zouden we ook 

voorstellen om sportkampen, trainingsmomenten naar derden (bv. 

mindervalidensportdagen) mee te laten tellen. Mits er natuurlijk een 

begeleiding is van de trainers.  

 Kleine clubs, die niet de mogelijkheden of ‘goesting’ hebben om (sterk) in te 

zetten op extra’s die wij vragen (de impulsen), moeten toch beloond worden voor 

het feit dat ze erkend zijn als jeugdsportclub, en zich dus inzetten voor de 

Harelbeekse jongeren. We zouden dit een bestaansrecht of administratieve 

werkingstoelage kunnen noemen, en stellen voor om hier voor 10 % van de 

subsidiepot te voorzien (ongeveer 4.500 euro), te verdelen over het aantal clubs 

die erkend zijn (bv. 15 jeugdsportclubs = 300 euro per club). Erkende 

jeugdsportclubs zijn bezig met een erkende sporttak, hebben aparte 

jeugdtrainingen, met een aparte jeugdtrainer, en hebben ook een sociale werking.  

 Het vormingsaspect blijft nog belangrijk, maar moet bijgestuurd worden. We 

voorzien nog altijd 10 % van het totale budget voor mogelijkse vormingen. We 

komen niet tussen in verplaatsingskosten, wel voor inschrijf- of deelnamegeld. 

Het moet gericht zijn naar de verbetering van de kwaliteit van de jeugdtrainers, 

jeugdbegeleiders, en niet naar bv. de eerste ploeg. Het kan ook niet de bedoeling 

zijn om topsport hier te belonen (bv. een stage in het buitenland). De 

tussenkomst moet op voorhand aan de sportdienst gevraagd worden, met een 

motivatie waarom, en met een duidelijke gedetailleerde kostenraming. Als de som 



van de bedragen van alle aanvragen hoger zou zijn dan het voorziene totale  

budget (bv. 4.500 euro), dan wordt procentueel aan iedereen minder gegeven. Is 

er geld over, dan worden die centen toegevoegd aan de rubriek van de 

parameters, het impulsgedeelte (zie verder). 

 In de reglementen die we de jongste jaren gebruikt hebben zat ook de 

impulssubsidie. Bloso stelde daar dat we dat bedrag moesten aanwenden voor de 

verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbeleider. De nieuwe ‘parameter- of 

impulssubsidie’ zouden we een wat ruimere doelstelling willen meegeven.  Ook 

willen we dat we hier makkelijk de parameters of impulsen kunnen wijzigen of 

kiezen, zodat we zonder dat we iedere keer opnieuw naar de gemeenteraad 

moeten, de nieuwe doelstelling kunnen nastreven. Daarom wordt voorgesteld om 

met een systeem te werken van een aantal parameters, die elk jaar, of om de 

paar jaar kunnen wijzigen. Deze parameters moeten voorgesteld en gedragen 

worden door de sportraad en sportclubs. Met andere woorden er moet hier rond 

steeds overleg zijn. Het college keurt dan uiteindelijk de nieuwe 

parameters/intenties goed voor het volgende subsidiejaar. Zo kan men bv. 

misschien nog een jaar inzetten voor parameter of intentie X, terwijl dit in 2017 

misschien niet meer het geval hoeft te zijn, en waarbij dan kan gekozen worden 

voor een andere parameter en na te streven doelstelling. We stellen voor om elk 

jaar 10 % te voorzien voor de parameters, eventueel aangevuld met 

‘overschotten ‘ van de rubrieken UiTPAS en vorming. (zie hoger).  

De sportdienst en de commissie subsidies van de sportraad zal de ingediende 

project en documenten, … van de clubs hier rond beoordelen, én een score geven 

van 1 tot 10, om dan een verdeling over de clubs door te voeren. Voor 2016 (en 

wellicht ook 2017) stellen we de volgende parameters/doelstellingen voor: 

o Eco-sportief en duurzaamheid = inzetten op sensibilisatie, energiecontrole, 

vermijden van frisdrankgebruik, gebruik van duurzaam materiaal, 

drankbidons i.p.v. blikjes en brikjes, carpooling,  … 

o Ouder betrokkenheid, jongeren betrokkenheid = hoe worden ouders en 

jongeren betrokken bij de beslissingen van het bestuur. Is er inspraak, 

samenwerking, … Wordt voorbeeldig gedrag (fairplay) van ouders en 

jongeren gestimuleerd, … 

o Het deelnemen aan informatie-initiatieven van de sportdienst/sportraad 

zelf (info-avonden, aanwezigheid op de algemene vergadering sportraad)  

of waar door de sportdienst reclame voor gevoerd werd (bv. van Bloso, 

VTS, Ices, ….) levert punten op. 

o Medische begeleiding = verplicht sportmedisch onderzoek, EHBO kit 

aanwezig, EHBO opleidingen, AED gebruik, … 

Een aantal parameters of impulsen werden reeds gebruikt, zijn nu misschien een 

stuk voldoende gekend, maar kunnen eventueel herhaald worden. Naar de 

toekomst kan gedacht worden aan onder andere deze parameters/doelstellingen: 

 Ethiek in de sport 

 Communicatie en sociale media 

 Teambuilding, sfeerbevordering 

 Samenwerkingsverbanden binnen sportclubs 

 Positief coachen (M-factor, motiverend coachen) 

 

 UiTPAS: Teneinde clubs te prikkelen om in te stappen in de UiTPAS, waarbij aan 

clubs gevraagd wordt om tussen te komen tot 80 % van het inschrijfgeld voor een 

MIA (mensen in armoede) wordt voorgesteld om 50 % van de pot voor de 

parameters hier voor te voorzien. Indien die centen niet worden aangewend 

worden ze, net als hierboven, verschoven naar het deel van de parameters, of 

impulsen. Omgekeerd .. indien er teveel aanvragen zijn, wordt de tussenkomst 

procentueel aangepast per sportclub (cfr. de vorming). 

  



 

2. Wijziging van het subsidiereglement “ Subsidies organisatiecomités / 

Wielerorganisatoren 

 

2.1. Doelstelling 

 

 Transparantere subsidieverdeling voor wielerorganisatoren waarbij we vooraf 

de wielerorganisatoren kunnen meedelen welk subsidiebedrag zij zullen 

ontvangen als aan alle voorwaarden is voldaan; 

 Snellere uitbetaling van de subsidie na de wielerwedstrijd; 

 Vereenvoudigen van berekening subsidie aan wielerorganisatoren. 

 

2.2. Redenering en methode achter de berekening van de forfaitaire 

subsidiebedragen. 

 

 Er werd telefonisch gepolst bij wielerorganisatoren hoe zij tegenover een forfaitair 

subsidiebedrag zouden staan. Hier werd positief op gereageerd. Hun hoofdzorg is 

vooral dat het subsidiebedrag dat aan hen wordt toegewezen niet vermindert.  De 

wielerorganisatoren werden tevens geïnformeerd dat hun subsidiebedrag in 2015 

hoger lag dan vorige jaren gezien er een wedstrijd is weggevallen en de andere 

wedstrijden daardoor een groter deel van de subsidie hebben ontvangen.  

 Er werd een overzicht gemaakt van alle subsidies die de wielerorganisatoren 

hebben ontvangen per jaar en per wielerwedstrijd om zo tot een gemiddelde 

subsidie per jaar en per wielerwedstrijd te komen over de periode 2012-2015.  

Deze gemiddelden werden dan gekoppeld aan de categorie van wedstrijd om zo 

tot een afgerond forfaitair subsidiebedrag te komen per wedstrijdcategorie over 

de periode 2012-2015. 

 Bij overleg met Wielerbond Vlaanderen werden de verplichtingen van alle 

wielerorganisatoren doorgenomen bij nationale en regionale wedstrijden en de 

bijhorende kosten van de organisatie ervan.  Op basis hiervan konden we: 

o bepalen welke wedstrijden nuttig zijn om via dit reglement te subsidiëren 

o een schatting maken van een afgerond forfaitair subsidiebedrag per 

wedstrijdcategorie.  

 De nieuw bekomen forfaitaire subsidiebedragen werden vervolgens gekoppeld aan 

de huidige wedstrijdcategorieën die de huidige wielerorganisatoren organiseren. 

Het totale subsidiebedrag kwam nagenoeg gelijk uit aan de subsidiepot van 

10.000 euro die tot nog toe werd gehanteerd.  Hetzelfde kan gezegd worden van 

de subsidie per wielerorganisator.  

 Er zijn wel verschillen in de vergelijking van de subsidiebedragen t.o.v. 2012 en 

2015. Oorzaak: 

o 2012: startbedrag was hoger dan 10.000 euro 

o 2015: er werd een wedstrijd minder georganiseerd (koers op Overleie) 

waardoor andere wedstrijden meer punten konden verdienen en dus een 

hogere subsidie hebben ontvangen. 

De vergelijking met 2013 en 2014 was dus het meest representatief.  

 

2.3. Samenvatting 

 

Men evolueert van een subsidiereglement waar een vast subsidiebedrag verdeeld wordt 

aan de hand van punten die kunnen verzameld worden, naar een subsidiereglement waar 

forfaitaire subsidiebedragen worden toegekend per wedstrijdcategorie. 

De forfaitaire subsidiebedragen zijn in grote lijnen hetzelfde als de bedragen die de 

wielerorganisatoren de vorige jaren hebben ontvangen voor hetzelfde type wedstrijd. 
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16 Vragenkwartiertje. 


