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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp West’. 

Beslissing tot opmaak, contractuele voorwaarden en raming (35.601,03 

euro waarop geen btw verschuldigd). Goedkeuring. 

Inhoudelijk 

 

Op vandaag zijn de RUP’s Bavikhove Dorp Oost en Noord gefinaliseerd ter vervanging 

van de BPA’s (BPA: bijzonder plan van aanleg).  

 

In het kader van een volledige actualisering van de bestemmingsplannen in het 

centrum van Bavikhove is het de bedoeling eveneens het BPA ‘Bavikhove Dorp West’ te 

herzien. Dit BPA wordt begrensd door de Bavikhoofsestraat, de Oudstrijderslaan en de 

Plaatsebeek en bevat het sportcentrum. 

 

Het ganse BPA wordt tegelijkertijd aangepakt en vervangen door een RUP met een 

meer flexibele opbouw van voorschriften wat enerzijds de mogelijkheden op bepaalde 

plaatsen vergroot, rekening houdend met de specifieke verweving van wonen en lokale 

bedrijvigheid in Bavikhove, en anderzijds de administratieve procedures lichter maakt.  

 

Het RUP voorziet om verkavelingen te laten vervallen en de voorschriften voor iedereen 

eenduidig te maken. De doortrekking van de Oudstrijderslaan naar de 25ste-Linielaan 

wordt geschrapt, zoals gesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In het RUP 

wordt ook ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site 

gemeenteschool  - oude bib - sporthal geïntegreerd (mogelijkheden huidige bebouwing, 

volumestudie ganse site, mogelijke fasering met korte termijn en lange termijn 

scenario) met inspraak van de burger, voortbouwend op een eerder inspraakmoment. 

 

Procedure 

 

De gemeenteraad heeft bij beslissing van 19.05.2014 de exclusiviteiten voor bepaalde 

soorten opdrachten, waaronder het opmaken of wijzigen van gemeentelijke Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen, toegekend aan de intercommunale Leiedal. 

 

Het college heeft op 12.04.2016 beslist tot de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan ‘Bavikhove Dorp West’. 

 

De goedkeuring van de contractuele voorwaarden tussen de stad en de intercommunale 

Leiedal is de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de intercommunale Leiedal 

de afsprakennota nr. 2015-66 opgesteld: opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp West’. 

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, zal gefinancierd worden op de 

wijze zoals bepaald op het budget van het dienstjaar 2016. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken heeft op 13.04.2016 de opmaak van het RUP 

‘Bavikhove Dorp West’ gunstig geadviseerd. 



2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Activiteitenkorrels N50'. 

Definitieve vaststelling. 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP ‘N50 Activiteitenkorrels’ voorlopig 

vastgesteld in zitting van 19.10.2015. Dit RUP bakent twee activiteitenkorrels af rond en 

langs de Brugsesteenweg op basis van het gewestplan en de ontwikkelingsmogelijkheden 

gedefinieerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De verschillende functies 

(zones voor wonen, horeca, handel en bedrijvigheid) krijgen een duidelijke definiëring en 

mogelijkheden. Rond de activiteitenkorrels is behoud van agrarische open ruimte 

voorzien. 

 

Het openbaar onderzoek liep van 30.10.2015 tot en met 28.12.2015 en werd bekend 

gemaakt door aanplakking ter plekke en in het stadhuis, publicatie in drie kranten, in het 

Belgisch staatsblad, in de stedelijke infokrant, op de website van de stad en tijdens een 

infovergadering. Op hetzelfde ogenblik werd zowel aan de Deputatie als aan de Vlaamse 

regering (ruimtelijke ordening) een exemplaar opgestuurd van het voorlopig vastgestelde 

ontwerp van RUP voor eventueel advies. 

 

Het openbaar onderzoek werd gesloten in zitting van het college van burgemeester en 

schepenen van 05.01.2016 waarbij werd vastgesteld dat er 16 schriftelijke bezwaren of 

opmerkingen werden ingediend. 

 

Departement Ruimte Vlaanderen bracht gunstig advies uit op 21.12.2015.  De Deputatie 

van West-Vlaanderen bracht ongunstig advies uit op 10.12.2015 omwille van een aantal 

elementen, zijnde planopties Holvoet en nodige aanpassing voorschriften Supra Bazar. 

 

De GECORO behandelde deze bezwaren voor advies in zitting van 10.02.2016. 

Het dossier werd voorgelegd aan de raadscommissie grondgebiedszaken op 16.02.2016 

alwaar het advies van de GECORO over de adviezen en bezwaren besproken werd.  

Een aantal technische opmerkingen van de Deputatie en Ruimte Vlaanderen leidden tot 

aanpassingen. Specifiek voor het ongunstig advies van de Deputatie inzake Supra Bazar 

en Holvoet, werden de voorschriften van deze eerste aangepast; de planopties en 

zonering van Holvoet werden behouden. Naast verduidelijkingen/verfijning formulering 

van voorschriften, aanpassingen van foutieve aanduidingen en actualisaties van aan het 

wonen verwante functies zijn de voornaamste aanpassingen op basis van de bezwaren in 

het RUP: de wijziging van de zone voor tuinbouw in agrarisch gebied zonder 

verkeersgenererende aan de landbouw verwante activiteiten en een aantal 

versoepelingen inzake bouwhoogte, materialen en stapelen in de zone voor bedrijvigheid. 

Een aantal bezwaren werden op basis van het advies van de GECORO verder onderzocht. 

Zo werd een definitie bepaald over de berekening van de vloeroppervlakte van aan het 

wonen verwante functies en werden bezwaren in die aard vervolgens beoordeeld aan de 

hand van die definitie. Dit leidde tot 2 bijkomende aanduidingen van aan het wonen 

verwante functies. Ook de actualisatie van de vergunningstoestand tot op heden leidde 

tot 2 aanpassingen. Het onderzoek naar grenscorrecties leidde respectievelijk tot de 

aanduiding van een bijkomende tuinzone, een bijkomende overdruk beperkte 

mogelijkheden en een versoepeling van het aantal toegelaten woningen. Wat de site 

Populierenhof betreft werd de site opgesplitst in twee zones (enerzijds horeca en wonen, 

anderzijds agrarische activiteiten) zodat op basis van de kadastrale opsplitsing in twee 

sites met verschillend eigenaarschap, ook twee verschillende ontwikkelingen mogelijk 

zijn, weliswaar onder de voorwaarden van de respectievelijke zones. 

 

Nu wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve 

vaststelling van het RUP ‘N50 Activiteitenkorrels’. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van de artikels 42 en 43 § 2.12 van het 

gemeentedecreet. 



3 Straatnaamwijziging van een deel van de Hoornstraat op de verkaveling 

Bistierland naar Bijenetersstraat. Definitieve vaststelling. 

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

van een bijeneter. Het gaat om een zeldzame vogel en een broedgeval is zeker een 

‘uniek’ fenomeen voor Vlaanderen. 

 

De eigenaar van de verkaveling heeft aan de stad 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, de 

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 het deel van de Hoornstraat 

van huisnummer 1 t.e.m. 33 en van huisnummer 2 t.e.m. 26 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 heemkundige kring ‘De Roede van Harelbeke’.  

 

De Stedelijke Cultuurraad liet op 08.12.2015 weten dat  de raad een negatief advies gaf 

voor de straatnaamwijziging. De Stedelijke Cultuurraad pleitte 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’ liet op 20.12.2015 per e-mail weten dat zij geen alternatief 

voorstel voor de straatnaam Hoornstraat voorstelden. 

 

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

bijeneter, toch het deel van de Hoornstraat van huisnummer 1 t.e.m. 33 en van 

huisnummer 2 t.e.m. 26 te wijzigen in ‘Bijenetersstraat’. 

 

De gemeenteraad heeft op 22.02.2016 beslist de straatnaamwijziging van een deel van 

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

‘Bijenetersstraat’ principieel vast te stellen.  

 

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

duurde. 

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, dat liep van 04.03.2016 tot en met 

04.04.2016, werd er noch door de Stedelijke Cultuurraad, noch door ‘De Roede van 

Harelbeke’ een 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. 

 

 



4 PubliekPrivateSamenwerking Marktcentrum : 

1) Goedkeuren van (a) desaffectatie openbaar domein en (b) 

     opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra.  

2) Kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag. 

3) Goedkeuren tracé der wegen. 

4) Goedkeuren contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

Begin 2016 werd de opdracht ter realisatie en uitvoering van het globale PPS-project 

(PPS: Publiek Private Samenwerking) op het Marktcentrum aan de private partner 

Immogra toevertrouwd. Op 22.02.2016 werd dit aan de gemeenteraad toegelicht. 

 

Tijdens meerdere vergaderingen met de stuurgroep, de kwaliteitskamer, … bespraken de 

stad en de private partner sindsdien de verdere globale aanpak en de administratieve, 

juridische en notariële oplossingen die de realisatie van het PPS-project moeten 

faciliteren en de belangen van alle partijen, ook deze van de stad, op een rechtszekere 

wijze dienen te vrijwaren.  

 

Voor de stad zorgen juridisch adviseur Wim Rasschaert en notaris Patrick Torrelle voor de 

ondersteuning, terwijl notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit 

Gent is aangesteld door en voor rekening van Immogra.  

 

Dit resulteerde in een juridisch administratieve oplossing voor volgende aspecten die nu 

ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd . 

 

1. In voorbereiding van de nodige daden van beschikking die de gemeenteraad moet 

treffen ter realisatie van voormeld project, komt het de gemeenteraad toe om het 

openbaar domein op het Marktplein te desaffecteren naar het privaat domein, onder 

de voorwaarden en overwegingen opgenomen in het voorliggende voorstel van 

beslissing. Deze voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden bij de 

verkavelingsvergunning en de opstalrechtprincipes. 

2. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen en akkoord te gaan met de 

voorliggende opstalmodaliteiten zoals voorlopig omschreven in de ontwerpakte van 

notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit Gent, waarin notaris 

Patrick Torrelle uit Harelbeke tussenkomt. Eveneens komt het de gemeenteraad toe 

de modaliteiten van de ontwerpbasisakte voor het globale PPS-project goed te keuren 

wat betreft het aspect dat betrekking heeft op de ‘erfdienstbaarheid van publieke 

overgang’. 

De gemeenteraad wordt gevraagd verder kennis te nemen dat de voor de stad te 

ontvangen middelen naar aanleiding van het vestigen van dit opstalrecht bij de 

eerstkomende budgetwijziging zullen worden voorzien onder AR261000/BI005010 – 

subproject PBD 1.2.3c.  

3. Het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag van Immogra/S&D en 

medeondertekend door de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis en door het 

stadsbestuur, inzake het PubliekPrivateSamenwerking-project op het Marktcentrum 

wordt aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. De ondertekeningdatum is 

bepaald op 24.05.2016 tijdens de collegezitting. 

4. Het komt de gemeenteraad toe het tracé der wegen van het nieuwe Marktcentrum 

goed te keuren. 

5. Het komt de gemeenteraad toe de procedure sui generis goed te keuren ter uitbating 

van het paviljoen. Het college wordt belast met de verdere opvolging, waaronder de 

publicatie van de selectieleidraad, het inwinnen en beoordelen van de kandidaturen en 

het voeren van de dialoog. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van de artikelen 42 en 43 van het 

gemeentedecreet. 

 

 



5 Uitbreiding exclusieve dienstverlening door Leiedal in functie van de raad 

van bestuur van 24 mei 2016. 

Tijdens de periode 2008-2014 deed het stadsbestuur regelmatig beroep op de exclusieve 

dienstverlening van de intercommunale Leiedal.  

 

Voor de huidige beleidsperiode 2014-2020 werd eenzelfde soort lijst met exclusieve 

dienstverleningen bij de intercommunale Leiedal vastgesteld bij raadsbesluit van 

19.05.2014 en bekrachtigd in de algemene vergadering van Leiedal van 27.05.2014.  

 

Het systeem van de exclusieve dienstverlening is gebaseerd op het kostendelend principe 

wat betekent dat gemeenten die een bepaalde opdracht in exclusiviteit hebben gegeven 

aan Leiedal, enkel hun aandeel betalen in de gezamenlijke uitgaven en kosten die 

verbonden zijn aan de globale dienstverlening die op exclusieve basis wordt verricht. 

Concreet wordt per opdracht gewerkt met een afsprakennota die een duidelijke 

omschrijving bevat, samen met een vooraf bepaalde kostenraming en timing. 

 

Het college stelt voor om tegen de eerst geplande raad van bestuur van Leiedal van 

24.05.2016 de in 2014 goedgekeurde exclusiviteitenlijst uit te breiden in het kader van 

de door Leiedal opgestarte “Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst –IOED”.  

 

Om verder hierover met Leiedal te kunnen samenwerken en om concreet in te stappen in 

het ‘actieplan bouwkundig erfgoed’, is een intekening nodig van de stad op die specifieke 

exclusiviteit ‘actieplan bouwkundig erfgoed’ binnen Leiedal.  

Het ‘actieplan bouwkundig erfgoed’ is een visie- en afwegingskader voor bouwkundig 

erfgoed. Concreet leidt dit tot een waardering van alle panden op de inventaris 

bouwkundig erfgoed, wat kan worden ingezet bij de opmaak van RUP’s en behandeling 

van stedenbouwkundige vergunningen. Het voordeel is dat een burger aldus gemakkelijk 

en vrij info kan verkrijgen over waardering, zonder dat een aparte adviesvraag aan de 

afdeling Onroerend Erfgoed of een bouwaanvraag nodig zijn.  

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

De extra exclusiviteit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering van de intercommunale Leiedal van 24.05.2016. 

 

 

6 Verplaatsen nutsleidingen Marktplein.  Goedkeuren bestek, raming 

(65.947,24 euro + 0 % btw) en gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht werd een offerte opgesteld door de ontwerper, Infrax 

West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 65.947,24 euro incl. btw (0 % btw). 

 

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

zonder bekendmaking. 

 

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

budgetcode 664400/064000-GGZ-GGZ 18 en 664400/065000-GGZ-GGZ 17 en in het 

investeringsbudget van 2017, op budgetcode 664400/064000-GGZ-GGZ 18. 

 

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 Heraanleg parking site Arendswijk.  Goedkeuren bestek, raming (46.485 

euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De speelplaats/parking op de oude schoolsite Arendswijk is helemaal stuk gereden en is 

momenteel niet helemaal veilig te betreden.   

 

De speelplaats wordt daarom volledig uitgebroken en heraangelegd met waterdoor-

latende verharding in kleinschalige betonelementen. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 46.485 euro excl. btw of 56.246,85 

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

budgetcode 224000/022000-GGZ-GGZ 41. 

 

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 par. 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

 

8 Herinrichten Plein Noordstraat - Forestiersstraat. Goedkeuren addendum 

samenwerkingsovereenkomst met Infrax ingevolge uitbreiding traject. 

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 de 

Forestiersstraat. 

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 haar 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. Hierbij werden 

de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat beide partijen – verhoudingsgewijs tot 

hun aandeel in de werken – instaan voor de rechtstreekse betaling van de studiekosten, 

de werken en toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

Aan de gemeenteraad wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Het was aangewezen dat de stad en CVBA Infrax, naast het afsluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst, gezamenlijk een ontwerper aanstellen voor het opstellen 



van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken en veiligheidscoördinatie-

ontwerp en –verwezenlijking, bodemsanering en projectcoördinatie conceptstudie voor 

“Herinrichten Plein Noordstraat - Forestiersstraat”. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich op 26.01.2016 akkoord verklaard 

met het voorstel van Infrax om een erfdienstbaarheid op te leggen voor de riolering in de 

insteekstraatjes Noordstraat.  Daardoor worden deze onderdeel van het openbaar stelsel 

en vallen ze onder de regels bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad 

en Infrax. 

 

Gezien het oorspronkelijk project op vraag van de stad Harelbeke wordt uitgebreid met 

rioleringswerken in de zijstraatjes Forestiersstraat, voorziet het ter goedkeuring 

voorliggend addendum aan voormelde samenwerkingsovereenkomt in de uitbreiding van 

het oorspronkelijk traject. 

 

Voor zover huidig addendum daarvan niet afwijkt, blijven alle bepalingen van de 

oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst van 20.02.2012 van kracht. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het addendum aan de samenwerkings-

overeenkomst met cvba Infrax van 20.02.2012 ingevolge uitbreiding van het traject goed 

te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als 

bevoegd wordt aangeduid (toepassing van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet). 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

9 Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden Hulste.  Goedkeuren 

bestek, raming (14.421 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De bestaande afsluitingen rond de sportvelden in Hulste zijn in slechte staat. De 

bestaande betonnen afsluiting langs het fietspad wordt vervangen door een nieuwe 

betonnen afsluiting. Dit is een duurzame en sterke afsluiting waarbij inkijk vermeden 

wordt. De betonnen afsluiting tussen het hoofdveld en het basketveld wordt verwijderd 

en vervangen door een drie meter hoge paal- en draadafsluiting. Deze wordt dichter bij 

het basketveld geplaatst, zodat er ruimte bijkomt voor de voetbalploeg. De betonnen 

platen langs het hoofdveld waar de publiciteit aan vast hangt wordt volledig verwijderd. 

Aan de bestaande metalen leuning wordt een harmonicagaas voorzien. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.421 euro excl. btw of 17.449,41 

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 222000/074010-VT-VT 81. 

 

 

10 Dakrenovatie SAMW (Stedelijke Academie voor Muziek en Woord) 

Toekomststraat Harelbeke.  Goedkeuren bestek, raming (15.135 euro +  

6 % btw) en gunningswijze. 

Er is waterinfiltratie aan de opstanden van het dak van de SAMW (Stedelijke Academie 

voor Muziek en Woord). Reden hiervoor is de krimp en rekbeschadiging van de PVC-

bekleding. Enkel de opstanden worden aangepakt aangezien de bestaande PVC-bekleding 

beschermd is door een isolatielaag (principe omkeerdak) en een grindlaag. Daardoor is 

deze nog in een uitstekende staat. De muuromkleding wordt zo voorzien dat, bij latere 

vervanging van de PVC-laag, de muurbekleding niet hoeft uitgebroken te worden. Ook 

door enkel de opstanden aan te pakken, blijft de dakvegetatie behouden. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.135 euro excl. btw of 16.043,10 

euro incl. 6 % 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 221000/082011-WOL-WOL 75. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

11 Infrax West. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering en algemene vergadering van 7 juni 2016. 

Op dinsdag 07.06.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering en de algemene 

vergadering van Infrax West plaats om 18.00 uur in het domein Vossenberg te Hooglede, 

Hogestraat 194. 

 

De agenda ziet eruit als volgt. 

 

Buitengewone algemene vergadering 

1. Statutenwijziging 

2.  

 Art. 54: Diverse bepalingen 

 

  



Algemene vergadering  

 

1 Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015. 

2 Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015. 

3 Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling. 

4 Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015. 

Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun 

activiteiten op 7 juni 2016. 

5 Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht 

gedurende 2015. 

6 Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant. 

7 Vervanging bestuurder met raadgevende stem. 

8 Toetreding gemeente voor Infra-GIS –mededeling. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur. 

 

Na het aanhoren van het jaarverslag van Infrax West door schepen Jacques Maelfait in 

de bevoegde raadscommissie van 14.04.2016 dient de agenda goedgekeurd te worden 

en 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 Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen). Buitengewone zitting algemene vergadering van 14 

juni 2016. Goedkeuren statutenwijziging. 

Op 14.06.2016 vindt de buitengewone zitting van de algemene vergadering van Psilon 

plaats om 18.30 uur in het onthaalgebouw Horizon bij het crematorium Uitzicht, 

Ambassadeur Baertlaan 5 te 8500 Kortrijk. 

 

Op de agenda van deze vergadering staat een statutenwijziging genoteerd. 

 

Na deze vergadering volgt de gewone algemene vergadering.  Dit punt wordt verder op 

deze gemeenteraad besproken. 

 

De voorgestelde wijzigingen worden hieronder weergegeven.  

 

1. Artikel 4: voorzien in de mogelijkheid om de dienstverlening exclusief voor te 

behouden voor de bevolking van de deelnemende gemeenten. 

2. Artikel 20:schrappen meldingsplicht aan Commissaris van de Vlaamse regering. 

3. Artikel 44: schrappen van de mogelijkheid tot dividenduitkering. 

 

Het voorstel wordt door Psilon aan de hand van een verduidelijkende nota aan de 

gemeenteraad voorgesteld. 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan voormelde 

statutenwijziging. 

 

Aan de gemeenteraad wordt tevens voorgesteld het mandaat te bepalen van de twee 

vertegenwoordigers en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de 

buitengewone zitting van de algemene vergadering van Psilon van 14.06.2016. 

 



De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid, 

en de heer Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste 

vertegenwoordiger en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  

Mevrouw Inge Bossuyt, schepen, en de heer Eddy Glorieux, thans raadslid, werden 

aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

De gemeenteraad is bevoegd de statutenwijziging goed te keuren.  Aan de gemeenteraad 

wordt voorgesteld de statutenwijziging goed te keuren en de stadsvertegenwoordigers 

mandaat te geven om in de buitengewone algemene vergadering voor de wijziging te 

stemmen. 

 

 

13 Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 14 juni 2016. 

Op 30.03.2016 ontving de stad Harelbeke de uitnodiging tot de algemene vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Psilon die plaats vindt op 14.06.2016 om 18.30 uur 

in het onthaalgebouw Horizon van het crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te 

8500 Kortrijk. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het mandaat van de twee vertegenwoordigers 

en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering te 

bepalen. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid, 

en de heer Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste 

vertegenwoordiger en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  

Mevrouw Inge Bossuyt, schepen, en de heer Eddy Glorieux, thans raadslid, werden 

aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

Het college stelt voor volgend mandaat te verlenen: positieve opstelling. 

 

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. 

 

 

14 FARYS.  Algemene vergadering TMVW van 24 juni 2016.  Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

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. 



 

In zitting van de gemeenteraad van 21.03.2016 werd de heer Patrick Claerhout 

aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW (FARYS), en de 

heer Eddy Glorieux, als plaatsvervangend vertegenwoordiger, beiden voor de duur van 

de legislatuur. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het mandaat van de vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW (FARYS) 

van 24.06.2016 te bepalen. 

 

Op 09.05.2016 ontving de stad een uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van 

TMVW (FARYS). 

 

De agenda van deze algemene vergadering luidt als volgt: 

 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen  

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

en uitbreiding van toetredingen  

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 

5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 

6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

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

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités 

9. 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. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de agenda goed te keuren en het mandaat van de 

vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger te bepalen. 

 

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

en art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001. 

 

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

mogen opstellen, maar zich, voor alles wat de punten 4, 5, 6 en 7 van de dagorde 

betreft, dienen te onthouden, gezien het verslag van de commissaris-revisor tegen de 

gemeenteraad niet beschikbaar zal zijn.  

 

 

15 Reglement jobstudenten. Hervaststelling. 

Door de gemeenteraad van 16.01.2006 en via een latere wijziging op 18.06.2012 werd 

het reglement voor de jobstudenten vastgelegd. 

 

Binnen de jeugddienst worden op jaarbasis gemiddeld 8 VTE (voltijdse equivalenten) 

jobstudenten aangesteld om bepaalde verantwoordelijkheden binnen de 

speelpleinwerking en grabbelpaswerking op te nemen. 

 

Deze manier van werken verloopt naar wens.  Toch wordt men binnen de jeugddienst 

soms geconfronteerd met een tekort aan enthousiaste, kwalitatieve en beschikbare 

studenten om vooral tijdens de grote vakantie de beide werkingen te begeleiden. Het 

statuut van jobstudent heeft een aantal beperkingen waardoor men tijdens bepaalde 

periodes met een tekort aan kwalitatieve begeleiding geconfronteerd wordt. Het gaat 

hierbij voornamelijk om de maand augustus waarin studenten soms noodgedwongen 

moeten afhaken door herexamens. 



 

Naast de tewerkstelling in het statuut ‘jobstudent’ kunnen socio-culturele verenigingen 

en openbare besturen op basis van art. 17 § 1 van het K.B. van 28.11.1969 ook 

personeel tewerkstellen onder de ’25-dagenregel, ook wel ‘monitorenstatuut’ genoemd. 

In dit artikel staat opgenomen dat voor bepaalde medewerkers, binnen bepaalde 

sectoren en voor bepaalde opdrachten, de werkgever vrijgesteld is van RSZ-bijdragen. 

 

Het gaat over volgende werkgevers: 

 

 Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de RSZPPO aangesloten 

plaatselijke overheidsdiensten,… 

 Vzw’s die speelpleinen, sportkampen,… inrichten en personen die zij enkel tijdens 

de schoolvakanties tewerkstellen. 

 

Volgende opdrachten komen in aanmerking:  

 

 Verantwoordelijke leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in 

de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, animator van socio-

culturele en sportactiviteiten tijdens vrije dagen of vrije daggedeelten in het 

onderwijs. 

 Voordrachten, lezingen die plaats vinden na 16u30 of tijdens vrije dagen of 

daggedeelten in het onderwijs. 

 … 

 

De na te leven formaliteiten zijn: 

 

 Afsluiten van een arbeidsovereenkomst per dag (dagcontracten) met de 

werknemer die in het kader van de ‘25-dagenregel’ wordt aangeworven. 

 Elektronische voorafgaande aangifte bij FOD sociale zekerheid (geen dimona-

aangifte). 

 

Bijkomende voorwaarden: 

 

 Activiteiten van betrokken medewerker mogen niet meer dan 25 arbeidsdagen per 

jaar beslaan, een arbeidsdag van 8 uur of een arbeidsdag van 2 uur telt als één 

dag. 

 Werkgever moet door bevoegde overheid erkend zijn. 

 Het moet om één van volgende zes functies gaan: monitor, leider, animator, 

beheerder, huismeester, bewaker. 

 Het moet om een van volgende activiteiten gaan: vakantiekolonies, speelpleinen, 

sportkampen, sportinitiatie, socio-culturele vorming. 

 Uitoefening kan enkel buiten hun werk- of schooluren of tijdens de 

schoolvakanties. (vb. boekhouder die volgens uurrooster nooit werkt op maandag, 

kan die dag animator zijn bij een andere organisatie). 

 25-dagenregel is cumuleerbaar met statuut van jobstudent en met 

vrijwilligersactiviteit in datzelfde jaar. 

 25-dagenregel is eveneens mogelijk voor werklozen, gepensioneerden en 

zelfstandigen. 

 

Statuut: 

 

 Werknemer moet loon uitbetaald krijgen. Minstens hetzelfde barema als voor 

werknemers in een gelijkaardige categorie. 

 Andere voordelen (vb. maaltijdcheques): afspraken kunnen hierover gemaakt 

worden. 

 25-dagenregel is vrijgesteld van RSZ (zowel voor de werkgever als voor de 

werknemer). Een fiche 281.10 moet worden afgeleverd. 



 25-dagenregel is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. (bedragen tot 500 euro 

– 27,25 % dit in tegenstelling van statuut jobstudent). 

 Overschrijding van de limieten – normale RSZ-bijdragen zijn van toepassing op de 

werkgever en de werknemer. 

 

Concluderend: 

 

De opdracht in de speelpleinwerking leent er zich toe om naast het statuut van 

jobstudenten, personeel in het statuut van de 25-dagenregel tewerk te stellen. Dit zal 

niet alleen de flexibiliteit maar zeker ook de kwaliteit van de werking ten goede komen. 

Daar waar de speelpleinwerking nu af en toe geconfronteerd wordt met vooral in de 

maand augustus een afhaken van jobstudenten (wegens herexamens) zou de 

mogelijkheid tot het aanstellen van monitoren in het stelsel van de 25-dagenregel een 

kwalitatieve aanvulling vormen voor deze werking. Dit binnen de vooropgestelde aantal 

VTE’s, dus niet bovenop het voorzien aantal VTE’s voor de speelpleinwerking. 

 

Gezien de mogelijkheid tot het aanstellen van monitoren in het statuut van de ’25-

dagen-regel’ uitsluitend tot doelstelling heeft om de kwaliteit van de speelpleinwerking en 

grabbelpaswerking te garanderen en de opdracht van deze monitoren dezelfde is als van 

de jobstudenten, is het wenselijk om het toepassingsgebied van het bestaande reglement 

voor de jobstudenten uit te breiden op monitoren. 

 

Omdat de opdracht in de lijn ligt met de opdracht van de jobstudenten binnen de 

jeugddienst, dient dezelfde verloning worden toegepast. 

 

Er is geen budgettaire impact. 

 

De jeugdraad heeft positief geadviseerd. 

 

Het gewijzigd reglement wordt ter hervaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

De gemeenteraad is bevoegd in het kader van art. 43, par. 2, 2° van het 

gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

16 Vergoedingen begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking. 

Aanpassing. 

Vanuit de jeugd- en personeelsdienst wordt voorgesteld om de vergoedingen voor de 

begeleiders en lesgevers van de stedelijke vakantie- en jeugdwerking binnen de 

jeugddienst aan te passen.  

 

Sinds 2016 worden de vergoedingen van de vrijwilligers via het loonpakket uitbetaald. 

Op die manier zijn deze vergoedingen correcter geregistreerd en gebundeld en verlopen 

de vergoedingen gelijklopend met de overige vergoedingen voor vrijwilligers binnen de 

stad.  

 

Omdat het huidige systeem een zware administratieve last met zich meebrengt, wordt er 

voorgesteld om het bestaande systeem wat te vereenvoudigen:  

 

 Er wordt voorgesteld om niet langer met het huidige cascadesysteem te werken 

(waardoor er zes vergoedingsschalen zijn), maar dit te herleiden naar een 

systeem waar slechts twee vergoedingsschalen bestaan; niet-gebrevetteerde 

begeleiders en gebrevetteerde begeleiders/lesgevers.  



 Onder gebrevetteerde begeleiders wordt dan begrepen de personen die minstens 

in het bezit zijn van het attest ‘animator in het jeugdwerk’ of personen die in het 

bezit zijn van een pedagogisch diploma. Onder lesgever wordt begrepen personen 

die ingeschakeld worden voor het aanleren van specifieke vaardigheden.  

 Er wordt eveneens voorgesteld om de vergoedingen per halve dag af te ronden, 

zodat er gemakkelijker kan gerekend worden en dit in de communicatie naar de 

vrijwilligers ook gemakkelijker is.  

 

Dit voorstel werd besproken door de jeugdraad op de bijeenkomst van 31.03.2016. De 

jeugdraad gaf een positief advies omtrent dit voorstel.  

 

De aanpassingen aan de vergoedingen voor de begeleiders en lesgevers van de stedelijke 

vakantie- en jeugdwerking binnen de jeugddienst worden ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraad.  

 

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

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

17 Stedelijk basisonderwijs. Arbeidsreglement. Hervaststelling. 

Het schoolbestuur moet voor al zijn personeelsleden een arbeidsreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen bestuur en personeelsleden regelt. 

 

Het arbeidsreglement werd syndicaal overlegd op 16.02.2016. 

 

Het laatste arbeidsreglement dateert al van 2010 en werd nog in samenspraak met de 

vorige overkoepelende directeur opgemaakt. 

Het vernieuwde arbeidsreglement is een model van het OVSG aangepast aan de 

scholengemeenschap De Balk. 

 

De belangrijkste items worden samengevat in een presentatie die de directies gebruiken 

op een personeelsvergadering. Zo wordt dit uniform voor alle scholen geduid. 

 

Enkele veranderde zaken: 

 

- Tijdens de kindgebonden lestijden mogen de informaticatools niet voor 

persoonlijke doeleinden worden gebruikt. 

- Er kan maximum drie dagen beroep worden gedaan op de zorgcoördinator tijdens 

de vakantie. 

- Medicatiebeleid en de opdracht van het personeel hierin werd duidelijker 

omschreven. 

 

De hervaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het stedelijk 

basisonderwijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 3 van het gemeentedecreet. 

 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

18 Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling. 

Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 18.11.2013 

hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 

Bij beslissing van 19.05.2014 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 

 

Bij beslissing van 20.04.2015 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de aanpassing van tal 

van tarieven en modaliteiten en het schrappen van bepaalde rubrieken, uiteraard onder 

voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

Aan de gemeenteraad van 23.05.2016 wordt voorgesteld het gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement her vast te stellen tot 31.12.2019, uiteraard onder voorbehoud van 

tussentijdse aanpassingen. 

 

Een aantal rubrieken worden aangepast, het vooraf betalen van waarborg wordt bijna  

helemaal afgeschaft en als er schade wordt vastgesteld, wordt voorzien om de schade te 

recupereren bij de organisator. De stad Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, 

ook de eigen personeelskosten in rekening brengen tegen betaling van de geldende 

uurtarieven. 

In vergelijking met de buurgemeenten zijn de huurprijzen in Harelbeke goedkoop en 

daarom wordt voorgesteld om de huurprijzen in cc Het SPOOR en de socio’s voor niet-

Harelbeekse verenigingen en niet-Harelbeekse scholen (=CT3), (semi)commerciële 

gebruikers Harelbeke (=CT4) te verhogen. 

Er worden ook twee nieuwe rubrieken toegevoegd nl. ‘De UiTPAS’ en ‘Het stedelijk 

kunstonderwijs (SAMW en SABV). Retributie voor inschrijvingen betaald via bancontact of 

in contanten’. 

 

Een lijst met het overzicht van de wijzigingen wordt in het gemeenteraadsdossier 

opgenomen en is beschikbaar in het elektronisch dossier. 

 

De aanpassingen lijken het college billijk en evenredig ten opzichte van de door de stad 

geleverde prestaties. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement her vast te stellen tot en met 31 december 2019 en daarbij alle aan 

te brengen wijzigingen te verwerken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse 

aanpassingen. 

 

De advies- en inspraakregeling wordt nageleefd. 

 

De gemeenteraad is bevoegd bij toepassing van art. 43 par. 2, 2° van het 

gemeentedecreet. 

 

 

19 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring. 

Op 28 en 29.05.2016 gaat de jaarlijkse ORC Canalrally door met een parcours op 

grondgebied Hulste. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken, 

beslisten de gemeentelijke veiligheidscellen van de gemeenten Oostrozebeke, Wielsbeke, 

Meulebeke en Harelbeke een intergemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) op te stellen in functie van voormelde rally. 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. 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan ORC Canalrally, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 25.04.2016. Na goedkeuring door de gemeenteraad 

wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur en bekendgemaakt overeenkomstig 

artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 

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

Canalrally goed te keuren. 

 

 

20 Politieverordening naar aanleiding van het Europees voetbalkampioen-

schap.  Vaststelling. 

1. Aanleiding en overwegingen 

Van 10.06.2016 tot 10.07.2016 gaat in Frankrijk het Europees voetbalkampioenschap EK 

2016 door.  Ook de Belgische nationale ploeg neemt aan dit toernooi deel. 

 

Het is, zoals in het verleden, niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk dat in het kader van 

dit toernooi opnieuw voetbalwedstrijden op een groot scherm in openbare plaatsen zullen 

worden geprojecteerd of evenementen worden gekoppeld aan dit toernooi. 

 

Op vandaag is er nog altijd geen omzendbrief bekend die dit fenomeen regelt. 

Omzendbrief OOP42 verwijst immers naar het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. 

Wel is thans een omzendbrief OOP42bis in opmaak die de problematiek in algemene zin 

zou regelen, los van een bepaald specifiek toernooi. 

 

Op basis van de gegevens waarvan de stad thans beschikt is het niet uit te sluiten dat, 

wanneer het dreigingsniveau 3 of 4 geldt voor het gehele Belgische grondgebied, dit 

dreigingsniveau dan ook zal gelden voor de grote schermen die geplaatst worden naar 

aanleiding van een toernooi of een ander evenement.   

 

Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten in te staan 

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

 

Blijkens artikel 119 kan de gemeenteraad, ook in verband met de gemeentelijke 

bevoegdheid inzake artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, politieverordeningen 

aannemen. 

 

In het licht van de recente bomaanslagen gepleegd in de Brusselse metro en op de 

nationale luchthaven te Zaventem op 22.03.2016 en het heersende dreigingsniveau is 

het aangewezen dat, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, op openbare plaatsen en 

waar er schermen worden geplaatst om de gebeurtenissen en de wedstrijden van het EK 

2016 te volgen of waar evenementen in dit verband worden georganiseerd, zowel in open 

lucht als in besloten openbare plaatsen en waar meer dan 100 personen toegelaten zijn, 

een verbod op rugzakken en grote tassen wordt ingesteld en aan de organisatoren wordt 

opgelegd toe te zien of toe te laten zien op de naleving van dit verbod. 

 

De recente bomaanslagen en het geldend dreigingsniveau verantwoorden ook het 

vergunningsplichtig maken van het plaatsen van schermen en evenementen in open 

lucht gelinkt aan het EK voetbal. 



 

In het kader van de vrijwaring van de openbare orde en de openbare veiligheid zijn dit 

redelijke en evenredige maatregelen.   

Het is inderdaad niet onredelijk te stellen dat rugzakken of grote tassen eventueel – 

zoals naar aanleiding van de aanslagen van 22.03.2016 is gebleken – kunnen worden 

gebruikt om explosieven en eventueel zelfs wapens in te verbergen.   Uiteraard vormen 

explosieven en wapens een gevaar voor de openbare veiligheid. 

De vergunningsplicht leidt er ook toe dat randvoorwaarden in functie van de openbare 

veiligheid, zoals de omvang van de perimeter waarin de rugzakken en grote tassen 

verboden zijn, kunnen worden opgelegd. 

 

Er is positief advies van de zonechef van de lokale politie. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

Artikel 1: 

 

Het plaatsen van schermen en de organisatie van evenementen in open lucht gelinkt aan 

het EK voetbal van 10.06.2016 tot en met 10.07.2016 gebeurt op eigen 

verantwoordelijkheid van de organisatoren en is onderworpen aan een voorafgaande en 

schriftelijke machtiging te verlenen door de burgemeester. 

Elke aanvraag moet tenminste vijftien kalenderdagen vóór de voorziene datum 

gebeuren.   De burgemeester kan afwijking verlenen op deze termijn. 

 

De aanvraag moet volgende inlichtingen en gegevens bevatten:  

 

- de naam, het adres, het telefoonnummer en de e-mailgegevens van de 

organisator(en);  

- het voorwerp van het evenement;  

- de plaats, de datum en het tijdstip van het evenement; 

- de door de organisatoren voorziene veiligheidsmaatregelen en maatregelen ter 

handhaving van de orde met inbegrip van de door de organisatoren genomen 

maatregelen ter controle van het verbod opgenomen in art. 2 en de in dit artikel 

voorziene perimeter; 

 

De burgemeester kan alle voorwaarden opleggen ter vrijwaring van de openbare orde die 

hij dienstig acht.  

 

Bij gewichtige redenen kan hij de vergunning weigeren. 

 

Artikel 2: 

 

Het is verboden op openbare plaatsen, zowel in open lucht als in besloten openbare 

plaatsen en waar meer dan 100 personen zijn toegelaten, en waar schermen zijn 

geplaatst of evenementen plaats hebben ter gelegenheid van het Europees 

voetbalkampioenschap 2016, in het bezit te zijn van rugzakken en grote tassen. 

 

Dit verbod geldt: 

- indien de activiteit plaats heeft in open lucht, binnen een perimeter vast te stellen 

ter gelegenheid van het verlenen van de vereiste vergunning door de bevoegde 

overheid; 

- indien de activiteit plaats heeft in een besloten plaats, binnen de besloten plaats. 

De organisatoren van de activiteit zijn verplicht toe te zien of toe te laten zien op de 

naleving van dit verbod. 

 



Dit verbod geldt met behoud van alle andere wettelijke, decretale en reglementaire 

bepalingen. 

 

Artikel 3: 

 

De politiediensten zijn belast met de controle op de naleving op deze verordening en het 

opstellen van proces-verbaal inzake overtreding. 

 

Artikel 4: 

 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van maximum 350 

euro, indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 euro indien de 

feiten worden gepleegd door een minderjarige. 

 

Artikel 5: 

 

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.   

 

Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking en geldt tot en met 

10.07.2016. 

 

Artikel 6: 

 

Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West-Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

 

 

21 Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan de brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren bijakte. 

De gemeenteraad keurde op 19.01.2015 een gebruiksovereenkomst goed af te sluiten 

met brandweerzone Fluvia in verband met de terbeschikkingstelling van de 

brandweerkazerne in de Twee-Bruggenstraat.  Het contract draagt het volledige 

gebruiksrecht van de kazerne over aan de brandweerzone. 

 

De gebruiksovereenkomst werd getekend op 23.01.2015.  Ze geldt voor onbepaalde 

duur. 

 

De overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat de kazerne ter beschikking wordt gesteld aan 

de brandweerzone “voor de operationele werking van de brandweer”. 

 

Uit een mail van 30.04.2016 uitgaande van de zonecommandant blijkt dat er gesprekken 

zijn tussen de brandweerzone en het Rode Kruis betreffende het eventueel gebruik van 

een deel van de brandweerkazerne door het Rode Kruis voor de organisatie van dringend 

ziekenvervoer. 

 



De dringende medische hulpverlening (DMH) is een zaak van de zone.  Het behoort tot 

de opdracht van de brandweerzone om deze openbare dienstverlening in de zone, en dus 

ook in Harelbeke, behoorlijk te organiseren. 

 

De overeenkomst van 23.01.2015 werd, als contract van onbepaalde duur goedgekeurd 

in de gemeenteraad, gezien enkel overeenkomsten voor ten langste 9 jaar als een daad 

van beheer door het college kunnen worden goedgekeurd (zie artikel 57 § 3, 1 ° van het 

gemeentedecreet).  De raad is dan ook bevoegd tot het goedkeuren van een bijakte. 

 

De bijakte die moet toelaten dat de brandweerzone een deel van de brandweerkazerne 

ter beschikking stelt van het Rode Kruis voor de organisatie van het dringend 

ziekenvervoer wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

 

22 Vragenkwartiertje. 


