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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Detailstudie door Infrax in het kader van de ESCO-diensten in de 

stadsgebouwen gelegen langs het warmtenet fase 1.  Kennisname 

haalbaarheidsstudie en opmaak detailstudies. 

1. Aanleiding, voorgaanden en bespreking 

De gemeenteraad heeft op 19.05.2014 beslist om toe te treden tot de activiteit 

warmtenetten van Infrax West. Daarnaast werd eveneens de intentienota goedgekeurd. 

Hierin engageerde de stad Harelbeke zich om de stedelijke gebouwen, waarvan de studie 

aantoont dat het mogelijk is, aan te sluiten op het in de straat aanwezige warmtenet. 

 

Op basis hiervan besliste het college op 24.11.2015 om een gezamenlijke 

haalbaarheidsstudie voor de discipline HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) uit te 

voeren voor de stadsgebouwen gelegen langs fase 1 van het te voorziene warmtenet. 

Het gaat om de gebouwen: SAMWD (Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans), 

de Centrumschool, het stadsarchief, de brandweerkazerne, jeugdcentrum TSAS en de 

jeugddienst. Naast de discipline HVAC werd ook gevraagd om Relighting te bekijken, 

behalve voor het stadsarchief. Voor het SAMWD werd eveneens de gebouwenschil 

bekeken. 

Deze haalbaarheidsstudie kadert binnen de ESCO-diensten die Infrax aanbiedt. De stad 

Harelbeke tekende op 24.05.2011 in op het gratis basispakket van ESCO. Hierdoor kan 

de stad Harelbeke een gratis beroep doen op het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. 

 

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie omvat een raming van de vooropgestelde 

investering, de besparing, de terugverdientijd en een financieringsvoorstel.  

 

De haalbaarheidsstudie wordt toegevoegd aan het gemeenteraadsdossier.  

 

Het overzicht van de geraamde kostprijs voor de voorgestelde investeringen per 

stadsgebouw en per discipline (excl. 21 % btw) is de volgende: 

 

Stadsgebouw Discipline Kostprijs maatregelen  
(excl. 21 % btw) 

SAMWD Relighting 56.709,92 

  Gebouwenschil 24.897,50 

  HVAC 481.518,98 

Centrumschool Relighting 57.261,25 

  HVAC 168.068,60 

Stadsarchief HVAC 77.994,13 

Brandweerkazerne Relighting 31.721,24 

  HVAC 35.193,50 

TSAS Relighting 16.415,34 

  HVAC 16.256,40 

Jeugddienst Relighting 14.271,16 

  HVAC 30.251,98 



 

Op basis van deze haalbaarheidsstudie kan het lokale bestuur beslissen of het deze 

voorgestelde maatregelen al dan niet wenst verder uitgewerkt te zien door Infrax. Indien 

het bestuur beslist om hierop in te gaan, dient er aangegeven te worden voor welke 

maatregelen zij een detailstudie wenst.  

 

De detailstudie beoogt een verdere uitwerking naar economische kost, de duurzaamheid 

en het energetisch aspect. De kosten voor deze studie zijn, in tegenstelling tot de 

haalbaarheidsstudie, ten laste van de stad Harelbeke. 

 

De detailstudiekosten worden geraamd op 71.047,11 euro (excl. 21 % btw) voor alle 

gebouwen samen.  

 

Per gebouw wordt dit als volgt opgedeeld: 

 

 SAMWD:    42.830,38 euro (excl. 21 % btw) 

 Centrumschool:   14.219,51 euro (excl. 21 % btw) 

 Stadarchief:     4.983,94 euro (excl. 21 % btw) 

 Brandweerkazerne:    4.176,56 euro (excl. 21 % btw) 

 TSAS:      2.036,34 euro (excl. 21 % btw) 

 Jeugddienst:     2.800,38 euro (excl. 21 % btw) 

 

De haalbaarheidsstudie werd besproken binnen de interne energiewerkgroep op 

17.03.2016.  

 

Er werden wel de volgende bedenkingen gemaakt: 

 

- De toekomstige functie van het stadsarchief blijft onduidelijk. Daardoor bestaat de 

kans dat er uiteindelijk niet overgegaan wordt tot aansluiting op het warmtenet. 

- Voor wat betreft de brandweerkazerne blijft er ook onzekerheid over het verder 

gebruik. Daarom lijkt het aangewezen om de kosten tot een minimum te beperken. 

Voor HVAC dient dit beperkt te worden tot enkel de aansluiting op het warmtenet. De 

Relighting blijft wel interessant gezien de terugverdientijd slechts drie jaar bedraagt. 

 

Voor het uitvoeren van studies in het kader van de aanpassing van de 

verwarmingsinstallaties is er budget voorzien op de volgende budgetsleutels: 

221000/41010 – 221000/075010 – 221000/080021 – 221000/082011. 

 

 

2.  Voorgestelde beslissing 

 

De volgende beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt kennis van de haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrax voor 

de stadsgebouwen gelegen langs de aanleg van het warmtenet fase 1. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad verzoekt Infrax tot het uitvoeren van een detailstudie in het kader van 

de ESCO-diensten voor de volgende disciplines en voor de volgende stadsgebouwen: 

 

- SAMWD: HVAC, Gebouwenschil en Relighting. 

- Centrumschool: HVAC en Relighting. 

- Stadsarchief: HVAC en Relighting. 

- Brandweerkazerne: HVAC en Relighting. 



- TSAS: HVAC en Relighting. 

- Jeugddienst: HVAC en Relighting. 

 

Artikel 3: 

 

Infrax wordt verzocht om de detailstudie voor de discipline HVAC voor de 

brandweerkazerne te beperken tot enkel de aansluiting op het warmtenet.  

 

Artikel 4: 

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Infrax West, Noordlaan 9 in 

8820 Torhout. 

 

Artikel 5: 

 

De uitgevoerde detailstudie zal opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden ter 

goedkeuring. Pas nadien kan overgegaan worden tot uitvoering van de werken waarbij 

Infrax opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in eigen naam en 

voor eigen rekening toewijst met naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving.  

 

 

2 Verkoop van groenzones aan de aanpalende eigenaars van Koeksken nr. 15 

tot en met nr. 22. Goedkeuren ontwerpakte. 

De te verkopen stadsgrond betreft een reststrook gesitueerd op de achterperceelsgrens 

van de vier naastliggende percelen Koeksken nr. 15 tot en met nr. 18 en van de vier 

naastliggende percelen Koeksken nr. 19 tot en met nr. 22. 

 

Dit tussenliggend perceel ontstond bij de ontwikkeling van de verkaveling van 1970, 

waarin deze acht loten zich situeren.  Het perceel was toen als een openbare groenstrook 

voorzien. Omdat de strook niet openbaar werd gebruikt of ingericht, maar integendeel al 

kort na de eerste bewoning door de acht aanpalers werd gebruikt ter uitbreiding van en 

inlijving in hun tuin, sloot de stad in 1984 hiervoor acht concessiecontracten af. 

Sindsdien gebruiken de aanpalers de respectievelijke stukjes stadsgrond als private tuin. 

 

Uit het overleg van mei 2015 met de acht aanpalers, blijken zij bereid de grondstrook 

aan te kopen tegen een eenheidsprijs per m² zoals bepaald door de administratie 

Vastgoedtransacties. 

 

Voor dit dossier liep een openbaar onderzoek van 09.12.2015 tot en met 23.12.2015. Er 

werden geen bezwaren ingediend.  

 

De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Maelfait uit Harelbeke in opdracht en voor 

rekening van de koper, wordt nu ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan deze voorliggende verkoop.  

 

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

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

 

 

  



3 Studieopdracht ontwerp en realisatie nieuwe basisschool Stasegem.  

Goedkeuren bestek, raming (384.000 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De stedelijke basisschool in Stasegem werd zo’n veertig jaar geleden gebouwd en is in 

toenemende mate minder geschikt. 

 

In 2011 werd door het departement Werken, Ondernemen en Leren (WOL) een aanvraag 

ingediend bij Agion voor het bekomen van subsidies voor de bouw van een nieuwe 

school. 

 

De stad heeft in de meerjarenplanning, onder beleidsdoelstelling 8, beslist om voldoende 

aanbod basisonderwijs en kinderopvang te organiseren. 

 

Naar aanleiding van het telefonisch bericht van het OVSG dat er verwacht wordt dat er 

tegen eind 2016 een goedkeuring zal komen voor de gevraagde subsidies in 2017/2018 

voor de bouw van een nieuwe school, is het aangewezen de procedure op te starten voor 

het aanstellen van een ontwerper voor deze opdracht. 

 

In het kader van de “Studieopdracht ontwerp en realisatie nieuwe basisschool Stasegem” 

werd een bestek opgesteld door het departement grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 384.000 euro excl. btw of 464.640 

euro incl. 21 % btw. 

 

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). 

 

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

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

 

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

budgetcode 221007/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1) en in het 

budget van de volgende jaren. 

 

 

4 Heraanleg Marktplein - Fase 1: Rioleringen en archeologisch onderzoek. 

Goedkeuren bestek, raming (557.884,14 euro + 21 % btw waarvan 

413.056,14 euro + 21 % btw lastens de stad) en gunningswijze. 

Op 21.10.2013 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Infrax en 

het studiecontract in uitvoering van het masterplan “Herinrichten Marktplein” goed. 
 

Op 03.12.2013 gunde het college het studiecontract in uitvoering van het masterplan 

“Herinrichten Marktplein” aan studiebureau Palmbout Urban Landscapes, Rotterdam 

(Nederland). 

 

Op 17.02.2014 keurde de gemeenteraad de gewijzigde contractvoorwaarden betreffende 

het studiecontract in uitvoering van het masterplan goed. 

 

Vanaf 2015 gingen de werkzaamheden voor de centrumvernieuwing van de stad 

Harelbeke van start.  

 

De her in te richten site situeert zich tussen de Marktstraat, de Leiestraat, het Marktplein 

en de Hospitaalstraat. Deze werken kaderen in een stedenbouwkundig ontwerp 

opgemaakt door NV Palmbout.  



Na afbraak van het handelscentrum II en de gebouwen tussen de Hospitaalstraat en het 

gebouw van de sociale bouwmaatschappij, wordt een nieuw plein aangelegd tussen de 

Marktstraat en de Leie. Een stadsbouwblok zal gerealiseerd worden aansluitend aan het 

gebouw van de sociale bouwmaatschappij tot aan het handelscentrum I ter hoogte van 

de Marktstraat.  

Onder het te realiseren gebouw en het ontstane binnengebied worden ondergrondse 

parkeerplaatsen voorzien. 

 

De uitvoering van deze werken zal gepaard gaan met belangrijke reliëfwijzigingen en 

uitgraving van bodem. 

 

Voor deze opdracht gelden voorwaarden in verband met een voorafgaande 

archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 

De archeologische erfgoedzorg is een actueel thema geworden. De materie wordt in het 

Vlaamse Gewest geregeld door het onroerend erfgoeddecreet van 12.07.2013.  Dit 

decreet kwam in de plaats van het monumentendecreet van 1976, het 

archeologiedecreet van 1993, het landschapsdecreet van 1996 en de wet uit 1931 op het 

behoud van monumenten en landschappen. 

Zo worden het behoud en het beheer van de waarden van landschappen, monumenten 

en archeologie verzekerd. Het verdrag van Valletta (1992) komt volledig tot zijn recht in 

het decreet. Archeologie wordt beter geïntegreerd in projecten en wordt vroeg betrokken 

in het bouwproces. 

 

In het voorjaar van 2014 werd een bureaustudie uitgevoerd door BVBA BAAC. Bij dit 

onderzoek werden alle beschikbare archeologische gegevens verzameld en aangevuld 

met cartografische in historische data. 

Het onderzoek kadert in de geplande herinrichting van het actuele Marktplein, waarbij 

een kwalitatieve open ruimte wordt gecombineerd met nieuwbouw. 

 

Doel van de prospectie met ingreep in de bodem was een archeologische evaluatie van 

het terrein. Dit hield in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, 

gedetermineerd en gewaardeerd werd en dat de potentiële impact van de geplande 

werken op de archeologische resten werd bepaald. 

 

Aan de hand van de archeologische evaluatie werd door de dienst erfgoed een verder te 

onderzoeken zone bepaald die volledig aan een archeologisch onderzoek wordt 

onderworpen.  

 

Voor deze zone werd door de dienst erfgoed een detailbestek opgemaakt.  

Door studiebureau Palmbout Urban Landscapes, werd in opdracht van Infrax en de stad 

Harelbeke voormeld bestek verder aangevuld met de riolerings- en infrastructuurwerken 

voor de toekomstige markt. Deze werken dienen in eerste instantie uitgevoerd zodat de 

oude Arendsbeek kan worden vrijgegeven. Deze beek dient verwijderd voor het project 

PPS Marktcentrum. 

 

Het voorliggende bestek omvat de archeologische opgraving in de door erfgoed 

vastgelegde zone, in combinatie met de riolerings- en infrastructuurwerken voor de 

toekomstige markt en de omleiding van de oude Arendsbeek. 

Het groeperen van deze werken, vereiste het afsluiten van een samenwerkings-

overeenkomst met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen worden 

vastgelegd. 

Dit gebeurde in zitting van 21.10.2013 door de gemeenteraad. 

Belangrijk is dat de stad – wegens haar verhoudingsgewijze groter aandeel in de globale 

kost – als opdrachtgevend bestuur optreedt. 
Het algemeen principe is dat CVBA Infrax instaat voor de constructies buiten de sleuf- en 

werkbreedte van de rioleringswerken. 

 



In het voorliggend dossier is er geen VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) bijdrage, 

waardoor CVBA Infrax 25 % betaalt van de rioleringskosten en de stad instaat voor de 

resterende 75 %.  Er is ook nog een kostenverdeling tussen de stad en CVBA Infrax 

inzake het theoretisch sleufherstel. 

 

In het kader van het PPS project werd in het BAFO (Best en final offer) van Immogra 

overeengekomen dat de voorkeursbieder zal voorfinancieren wat betreft de totale 

grondafvoer en gebeurlijke verwerking van het asfalt, de funderingslaag en de 

ondergrond binnen deelgebied 1/2 en dit tegen marktconforme tarieven bij een continu 

grondverzet. 

De stad Harelbeke neemt de kosten van de kranen voor de uitgraving ten laste. 

 

Het bestek raamt de opdracht die ter goedkeuring voorligt op 557.884,14 euro excl. 21% 

btw waarvan 413.056,14 euro excl. 21 % btw lastens de stad. 

 

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

de aard (de limiet van 85.000 euro excl. btw overschreden) en gezien de concurrentie zo 

maximaal speelt en de gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagst 

aangeboden prijs. 

 

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

budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) en op 

budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2C (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2). 

 

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). 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

5 Leveren en plaatsen van urnekelders 2016-2018.  Goedkeuren bestek, 

raming (45.012,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Op de begraafplaatsen dienen voldoende lege urnekelders aangelegd om reserve te 

hebben voor de toekomst. Rondom de kelders wordt teelaarde aangevoerd en worden 

grindgazonpaden aangelegd. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.012,50 euro excl. btw of 54.465,13 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85.000 euro) 

en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt 

de concurrentie, maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

De 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 222000/099010-B&W-B&W 3. 

 

 

6 Elektriciteitswerken school Bavikhove.  Goedkeuren bestek, raming 

(18.615 euro + deels 6 % en deels 21 % btw) en gunningswijze. 

De elektrische installatie van de school Bavikhove dient aangepast aan de AREI-

wetgeving (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Er dienen ook bijkomende 

werken uitgevoerd aangaande evacuatie in geval van brand (veiligheidsverlichting en 

evacuatie-alarm). 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18.615 euro excl. btw of 21.128,03 

euro incl. deels 6 % en deels 21 % btw. 

Doordat het gebouw voor de helft wordt toegewezen aan de jeugdwerking kan de 

verminderde btw-regeling van 6 % voor schoolgebouwen slechts voor de helft 

aangewend worden. 

 

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

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85.000 euro) 

en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt 

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 261000/005010-ALGFIN-ALGFIN 7. 

 

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). 

 

 

7 Rollend materieel departement facility. Bestelwagen CNG (Compressed 

Natural Gas).  Goedkeuren bestek, raming (30.991,74 euro + 21 % btw) 

en gunningswijze. 

In Harelbeke is er al een CNG-tankinstallatie (CNG: Compressed Natural Gas) aanwezig 

op de site IMOG.  Dit jaar komt er ook nog één bij (DATS).  

 

CNG is een perfecte tussenstap tussen het rijden op klassieke brandstoffen 

(benzine/diesel) en hernieuwbare energie. De uitstoot van CNG-voertuigen is veel minder 

milieubelastend. 

 

Infrax voorziet een subsidie van 2.000 euro per aangekochte wagen en dit voor 

maximum drie voertuigen. 

 

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

- aankoop.  Het nieuwe voertuig moet een Ford Transit (AWI 229, diesel, in dienst bij de 

groendienst sedert 20.10.2000) vervangen. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.991,74 euro excl. btw of 37.500 

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). 

 

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

budgetcode 242000/011920-BOD-BOD 10. 

 

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 Gezamenlijke aankoop schrobzuigmachines.  Goedkeuren technische 

beschrijving, raming (13.636,36 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht werd een technische beschrijving opgesteld.  Het gaat 

om drie machines (zie verder). 

 

De stad beschikt overwegend over de schrobzuigtoestellen en poetskarren van de firma 

Floorpul.  Het schoonmaakpersoneel is overal inzetbaar. Om duurzaamheid van de 

machines te kunnen garanderen is het zeer belangrijk dat de machines correct 

onderhouden en gebruikt worden volgens de opleiding van de leverancier. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 13.636,36 euro excl. btw of 16.500 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking (raming lager dan 85.000 euro).  

 

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

budgetcode 230000/070510-VT-VT 84 (Zuiderkouter, eerste machine), 230000/074010-

VT-VT 19 (Sporthal Vlasschaard, vervanging oude machine met draad en niet 

zelftrekkend) en 230000/080021-WOL-WOL 58 (School Centrum, vervanging, motor is 

verbrand in 2015, oude machine brandweer met draad ingezet ter depannage). 

 

Aan de gemeenteraad wordt de technische beschrijving, 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). 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9 Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 17 mei 2016. 

Op dinsdag 17.05.2016 vindt de algemene vergadering van IMOG plaats om 18.30 u. in 

de raadszaal van de afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 

Harelbeke. 

 

  



De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2015. 

3. Verslag van de commissaris. 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2015. 

5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris. 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat. 

7. Verlenging mandaat commissaris. 

8. Statutaire benoemingen. 

9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst. 

10. Toelichting activiteiten 2015. 

11. Varia – voorleggen financieel beleid. 

 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Tijs Naert als vertegenwoordiger en de 

heer David Vandekerckhove als plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld voor de 

duur van de legislatuur. 

 

Na bespreking en toelichting door schepen Inge Bossuyt in de bevoegde raadscommissie 

van 14.04.2016 dient het mandaat van de vertegenwoordiging te worden bepaald. 

 

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

en art. 44 van het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

 

10 Leiedal. Algemene vergadering van 24 mei 2016. Goedkeuren 

statutenwijziging. 

De stad ontving op 23.02.2016 de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal, 

die doorgaat op 24.05.2016 om 17.00 uur.  De stad is vennoot. 

 

Op de agenda van deze algemene vergadering staat een statutenwijziging. 

Het huidig ontwerp van statutenwijziging behelst 7 artikelen.  Het ontwerp van 

statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 05.02.2016. 

 

De statutenwijziging heeft drie doelstellingen: 

 

1. Tegemoetkomen aan de programmawet 2014 (artikel 54). 

2. Voldoen aan het beleidsplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd op de 

bijzondere algemene vergadering van 10 december 2013 (artikel 3). 

3. Het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen (artikels 4, 10, 14, 28 en 

40). 

 

De voornaamste wijzigingen luiden als volgt: 

 

1. Artikel 3 van de statuten: 

 

Aanvulling van  de eerste paragraaf als volgt (zie de cursieve tekst): 

 

“Leiedal heeft tot doel, als verlengstuk van de gemeenten: 

 De deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 

taken door het verlenen van ondersteunende diensten. 

 De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen. 

 De krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende 

gemeenten als groep”. 

 



2. Artikel 4 van de statuten: 

 

Vervanging van §3 als volgt: 

 

“diensten aan de deelnemende publiekrechtelijke overheden of aan andere 

aanbestedende overheden die niet voorkomen in de lijst van de exclusieve 

diensten en die bij de vereniging worden geplaatst met inachtneming van de 

wetgeving overheidsopdrachten zoals deze van toepassing is op de datum van de 

gunning van de diensten.” 

 

3. Artikel 10 van de statuten: 

 

Vervanging van §1 als volgt: 

 

“Het bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op 1 januari 

van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.” 

 

4. Artikel 14 van de statuten: 

 

Vervanging van §1 als volgt:  

 

“De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe ieder jaar aan Leiedal een 

bijdrage te storten ter financiering van de algemene werkingskosten, zijnde de 

kosten van algemeen bestuur en de kosten van algemene dienstverlening voor de 

groep gemeenten, omschreven in artikel 4 §1.” 

 

5. Artikel 28 van de statuten: 

 

Vervanging van §1 als volgt: 

 

“De raad van bestuur kiest op de eerste vergadering na de jaarvergadering, onder 

de stemgerechtigde leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters.  Ze 

worden benoemd voor een periode van zes jaar.  Het mandaat is hernieuwbaar, 

maar neemt evenwel een einde met het mandaat van bestuurder. 

 

6. Artikel 40 van de statuten: 

 

Vervanging van het artikel als volgt: 

 

“Alle akten die Leiedal tegenover derden binden, moeten door een lid van de raad 

van bestuur en door de algemeen directeur of een tweede bestuurder 

ondertekend worden.  Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of 

voor een reeks bepaalde rechtshandelingen worden gegeven door de raad van 

bestuur.  De akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, worden door 

de algemeen directeur ondertekend.” 

 

7. Artikel 54 van de statuten: 

 

Vervanging van 1. als volgt: 

 

“Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven: 

1. Bij winst: Op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering een 

bestemming geven aan het saldo.  De mogelijkheid tot dividenden aan de 

deelnemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten.” 

 

De voormelde statutenwijziging wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 



11 Leiedal. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

van 24 mei 2016. 

Op 24.05.2016 vindt de algemene vergadering van Leiedal plaats in cc De Steiger in 

Menen, Waalvest 1. 

 

De agenda ziet eruit als volgt:  

 

1. Verslag van de activiteiten in 2015. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris-revisor. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten. 

5. Statutenwijziging Leiedal. 

6. Varia. 

 

Voor de stad Harelbeke verandert er niets in de wederzijdse exclusiviteiten. 

 

Het verslag van de commissaris-revisor ontbreekt nog, zodat terzake voor de punten 

1.2., 2 en 3 voorbehoud moet worden gemaakt. Leiedal heeft wel beloofd dat het verslag 

zal worden aangeleverd tegen de gemeenteraad. 

 

Aansluitend op de jaarvergadering gaat de Ontmoetingsavond door. 

 

De gemeenteraad heeft op 19.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aangesteld voor de duur van de legislatuur.   

 

Na bespreking en toelichting door schepen Inge Bossuyt in de bevoegde raadscommissie 

van 14.04.2016 dient de agenda goedgekeurd te worden en thans het mandaat van de 

vertegenwoordiging te worden bepaald. 

 

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

en art. 44 van het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

 

12 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 17 

mei 2016. 

Op 01.04.2016 ontving de stad Harelbeke de uitnodiging tot de algemene vergadering 

van WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) die plaats vindt 

op 17.05.2016 om 19.00 uur in de Oude Schepenzaal op de eerste verdieping van het 

stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2015. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Benoeming van de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar of tot 

beëindiging van de WIV. 

6. Varia. 



 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het mandaat van de vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV te bepalen 

van 17.05.2016. 

 

In zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013 werd raadslid Alexander De Waele 

aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van WIV, en Marijke 

Ostyn, als plaatsvervangend vertegenwoordiger, beiden voor de duur van de legislatuur. 

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd Fleur De Buck aangesteld als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van WIV dit naar aanleiding van het 

ontslag van Alexander De Waele. Voor de plaatsvervanger, raadslid Marijke Ostyn, 

gebeurde dit reeds op 18.11.2013. 

 

Na bespreking en toelichting door schepen Patrick Claerhout in de bevoegde 

raadscommissie van 14.04.2016 dient thans het mandaat van de vertegenwoordiging te 

worden bepaald. 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

13 Jaarrekening 2015 kerkfabrieken. Advies. 

De rekeningen van de kerkfabrieken moeten vóór 01.03.2016 ingediend worden bij het 

Centraal Kerkbestuur. Alle rekeningen waren op tijd binnen. 

 

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen daaropvolgend om een advies 

uit te brengen. Ontbreekt dergelijk advies binnen die termijn dan is het advies gunstig.  

 

Na dat advies worden de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd aan de 

provinciegouverneur. 

 

Volgende kerkfabrieken hebben hun dienstjaarrekening als volgt vastgesteld : 
 

St.-Salvator Exploitatieoverschot 29.293,66 euro 

 Investeringsoverschot 29.771,44 euro 

St.- Jozef Exploitatieoverschot 9.933,82 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.- Rita Exploitatieoverschot 9.015,30 euro 

 Investeringstekort 0,00 euro 

St.- Augustinus Exploitatieoverschot 19.956,94 euro 

 Investeringsoverschot 1.974,05 euro 

St.-Petrus Hulste Exploitatieoverschot 26.620,86 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.-Amand Bavikhove Exploitatieoverschot 95.143,47 euro  

 Investeringstekort -38.115,00 euro 

 

Er wordt voorgesteld de voorgelegde rekeningen gunstig te adviseren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd ingevolge art. 55 van het decreet van 07.05.2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

 

 

  



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

14 Goedkeuren ereburgerschap Eli Iserbyt. 

Eli Iserbyt verwierf grote internationale faam en aanzien door zich tot wereldkampioen 

veldrijden 2016 bij de beloften te kronen én gaf daarbij ook de stad Harelbeke 

internationale en nationale uitstraling. 

 

Om die redenen stelt het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor 

aan Eli Yserbyt het ereburgerschap van de stad Harelbeke toe te kennen. 

 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

15 Project regio onder de scanner. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst. 

Het project ‘De regio onder de scanner’ van erfgoedcel zuidwest wil digitalisering van 

archiefstukken voor lokale besturen goedkoper en sneller maken om zo de interne 

processen en externe dienstverlening te verbeteren. Door het intergemeentelijk benutten 

van scaninfrastructuur en de gecoördineerde uitvoering van digitaliseringswerk, kan de 

kostprijs voor digitalisering van administratief archief en erfgoeddocumenten voor de 

lokale besturen tot 90 % gereduceerd worden.  Er werd gekozen voor een model waarin 

de Stad Kortrijk een scanner aankoopt, deze ter beschikking stelt van de partners, en 

waar de partners bijdragen in alle verwante kosten. Indien de aanpak positief wordt 

geëvalueerd kan de samenwerking in nieuwe projecten verder gezet worden. 

 

Op 04.03.2014 ging het college principieel akkoord om deel te nemen aan dit project en 

de notulenboeken van het college en de gemeenteraad van Harelbeke, Bavikhove en 

Hulste net als de bevolkingsregisters van voornoemde gemeenten te laten inscannen.  

 

Na een onderzoek in 2014, en de verdere uitwerking van de projectdetails in 2015, kan 

het project ‘De regio onder de scanner’ in het voorjaar 2016 een start nemen. Hiertoe 

werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners opgesteld.  

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nu aan alle betrokken partners voorgelegd na 

eerdere principiële goedkeuringen in 2014 en 2015.  

 

De deelname van de stad Harelbeke in het project wordt geraamd op een bedrag van 

2.540,11 euro. Hiervoor is budget voorzien op AR213210 BI 011300. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.  

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van art. 42 § 1 van het gemeentedecreet 

(restbevoegdheid van de gemeenteraad). 

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

16 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen protocol vaste benoeming ingevolge 

de opnieuw gewijzigde wetgeving omtrent de vacantverklaring. 

Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal 

en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en 

schoolbestuur. 

 

  



Door de nieuwe regelgeving – omzendbrief 13CC/VB/ML laatste wijziging 5 januari 2016 

- worden de uren vacant verklaard op 1 maart voor de benoeming op 1 juli en 1 oktober. 

Vroeger diende de vacantverklaring te gebeuren op basis van de toestand van 15 april 

(nu 1 maart).  De bekendmaking dient nu te gebeuren tegen 1 april (vroeger 15 mei).  

Nu wordt ook bepaald dat het voorgeschreven formulier dient te worden gebruikt. 

 

Het protocol vaste benoeming dient hiervoor opnieuw aangepast te worden. 

 

Er werd na syndicaal overleg een protocol van akkoord van het Afzonderlijk Bijzonder 

Onderhandelingscomité ABOC afgesloten op 29.02.2016. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17 Politieverordening van de burgemeester van 23 maart 2016. Kennisname. 

Op vrijdag 25.03.2016 vond te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd 59ste 

Recordbank E3 plaats. Deze manifestatie vond plaats in de omgeving van de 

Stasegemsesteenweg en de parking van het Forestiersstadion aldaar. 

 

De wielerwedstrijd zorgt traditioneel voor een grote volkstoeloop, vooral in de omgeving 

van de genoemde plaatsen. 

 

Op 22.03.2016 zijn bomaanslagen gepleegd in de Brusselse metro en op de nationale 

luchthaven te Zaventem.  Bij deze bomaanslagen, die werden gepleegd op plaatsen waar 

veel personen samen komen, zijn talrijke slachtoffers te betreuren. 

 

Blijkens artikel 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester in geval 

van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of iedere 

andere onvoorziene gebeurtenis politieverordeningen maken indien het geringste uitstel 

gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. 

Indien de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik maakt moet hij de redenen 

opgeven op grond waarvan hij heeft gemeend zich niet tot de gemeenteraad te moeten 

wenden. 

Dergelijke verordeningen van de burgemeester vervallen indien ze niet in eerstvolgende 

gemeenteraad worden bekrachtigd tenzij de situatie, wanneer de gemeenteraad 

samenkomt, voorbij zou zijn.  In dit laatste geval moet de burgemeester kennis geven 

van de politieverordening aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting. 

 

De burgemeester was van oordeel dat de aanslagen te Brussel en Zaventem van 

22.03.2016, in relatie tot de genoemde E3 prijs, een ernstige stoornis vormden van de 

openbare rust, minstens een onvoorziene gebeurtenis. 

 

De gemeenten in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder dienen in te staan 

voor de handhaving voor de openbare rust, de openbare orde en de openbare veiligheid. 

 

Het geringste uitstel met betrekking tot het verbieden van het in zijn bezit hebben 

binnen een perimeter van handtassen, rugzakken, boekentassen en andere losse zakken 

waarin iets kan zitten opgeborgen of verborgen – zoals wapens of springtuigen - kon 

gevaar of schade opleveren voor de inwoners.  Een en ander was duidelijk nu het bij het 

nemen van het besluit niet uitgesloten was dat bij de aanslagen te Brussel en Zaventem 

gebruik werd gemaakt van springtuigen die verstopt zaten in bv. een rugzak. 

 

  



De burgemeester was dan ook van oordeel dat de voorwaarden opgenomen in de artikel 

134 van de Nieuwe Gemeentewet in redelijkheid voldaan waren en dat hij bij 

spoedeisendheid een politieverordening kon nemen, teneinde de openbare rust, de 

openbare orde en openbare veiligheid te vrijwaren. 

 

De burgemeester was van oordeel zich niet tot de gemeenteraad te moeten wenden, 

aangezien de aanslagen waarvan sprake dateerden van 22.03.2016, de betrokken 

wielerwedstrijd plaats had op 25.03.2016 en de reguliere oproepingstermijn van de 

gemeenteraad.   

 

De burgemeester was ook van oordeel dat – zelfs met een verkorte oproepingstermijn – 

de gemeenteraad niet meer tijdig kon worden samengeroepen om onderhavige beslissing 

tijdig in de gemeenteraad te nemen, zodoende dat ze nog tijdig zou kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

Zodoende was de burgemeester bevoegd de onderstaande maatregel te nemen, 

maatregel die redelijk is en niet disproportioneel ten opzichte van de thans bestaande 

situatie. 

 

De burgemeester heeft gehandeld op advies van de zonechef van de lokale politiezone. 

 

De politieverordening luidde, in haar eerste artikel, als volgt: 

 

“Het is verboden om op 25.03.2016 van 09.00 uur tot 20.00 uur in het bezit te zijn van 

handtassen, rugzakken, boekentassen of enige andere losse zak waarin iets kan worden 

opgeborgen in volgende perimeter:  

 

het gebied gelegen binnen volgende straten: de Stasegemsesteenweg tussen de in-/uitrit 

sporthalle, de uitrit van de parking van het Provinciaal domein De Gavers, de 

Magnoliastraat en de omheining van het voetbalveld met de omheining Record Bank E3 

Harelbeke-tent zoals hierna aangegeven op een plan met een rode omlijning in volle lijn 

of stippellijn.” 

 

Deze politieverordening wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 

18 Vragenkwartiertje. 


