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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

Op 02.01.2013 legde mevrouw Sofie Decavele de eed af als gemeenteraadslid. 

 

Bij brief van 30.05.2016, ontvangen op 31.05.2016, biedt zij haar ontslag als 

gemeenteraadslid aan.  Dit ontslag wordt definitief zodra de voorzitter ervan kennis heeft 

genomen.   

 

De voorzitter heeft, blijkens een mail van 01.06.2016, van de brief van mevrouw Sofie 

Decavele kennis genomen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akte te nemen van het ontslag dat als 

gemeenteraadslid wordt aangeboden door mevrouw Sofie Decavele. 

 

 

2 Aktename van de afstand van een opvolgend gemeenteraadslid. 

Mevrouw Sofie Decavele, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, heeft 

haar ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad hebben van dit ontslag akte 

genomen.  Door deze eerste aktename is dit ontslag definitief. 

 

Mevrouw Decavele dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een opvolger 

behorend tot de lijst waarop zij werd verkozen en dit naar rang van deze opvolgers zoals 

vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14.10.2012 en 

correct bevonden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 23.11.2012. 

 

Ingevolge de eerdere installatie van opvolgers en eerdere afstanden is de eerst in 

aanmerking komende opvolger de heer Willy Demeulemeester. 

 

Bij mail van 01.06.2016, bevestigd bij brief van 03.06.2016, heeft de heer 

Demeulemeester afstand gedaan. 

 

De gemeenteraad behoort bij toepassing van artikel 9 van het gemeentedecreet (GD) 

van deze afstand akte te nemen.  Deze afstand wordt daardoor definitief. 

 

 

3 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

Ingevolge het ontslag van mevrouw Sofie Decavele moet een opvolger worden 

geïnstalleerd. 

 

Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 

gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun 

mandaat op door de eedaflegging. Dit geldt ook voor een opvolger. 

 



Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de opvolger door de 

gemeenteraad te worden onderzocht (art. 7 par. 3 van het gemeentedecreet).  Pas na 

goedkeuring van de geloofsbrieven mag de opvolger tot de eedaflegging worden 

toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

 de betrokkene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 dat hij/zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevindt. Mocht dit wel 

zo zijn, dan wordt het gemeenteraadslid geacht afstand te doen van zijn/haar 

mandaat. 

 

De eerste in aanmerking komende opvolgster verkozen op de lijst waarop mevrouw Sofie 

Decavele is verkozen, is – ingevolge installatie van eerdere opvolgers en afstanden - 

mevrouw Mireille Vanlerberghe, Muizelstraat 99 te 8531 Harelbeke. 

 

Indien uit het verslag inzake de geloofsbrieven blijkt dat de geloofsbrieven van mevrouw 

Mireille Vanlerberghe kunnen worden goedgekeurd, keurt de gemeenteraad de 

geloofsbrieven van deze goed en laat betrokkene toe tot de eedaflegging. 

 

Vervolgens legt betrokkene in openbare zitting de eed als gemeenteraadslid af in handen 

van de voorzitter van de gemeenteraad, waardoor de opvolger als gemeenteraadslid is 

geïnstalleerd.  

 

De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn 

mandaat trouw na te komen." 

 

 

4 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.06.2016. 

Alhoewel het gemeentedecreet (GD) niet meer expliciet voorschrijft dat er een rangorde 

van de gemeenteraadsleden dient opgemaakt, stelt de omzendbrief van 19.10.2012 

inzake de installatievergadering toch dat het aangewezen is een rangorde onder de 

gemeenteraadsleden op te maken. 

 

De rangorde van de gemeenteraadsleden is in eerste orde functie van hun anciënniteit 

(art. 8 par. 4 lid 2 GD). De omzendbrief van 19.10.2012 beschouwt als anciënniteit de 

gehele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van een 

gemeenteraad van gelijk welke gemeente. Deze tijdsduur mag dus onderbroken zijn en is 

niet beperkt tot één gemeente. 

Verder bepaalt de omzendbrief dat bij gelijke anciënniteit het aantal naamstemmen in de 

laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad bepalend is. Is ook dat gelijk, dan 

geeft het aantal stemmen van de lijst in deze verkiezingen de doorslag. De voorkeur 

wordt dan gegeven aan het gemeenteraadslid wiens lijst het meeste stemmen behaalde. 

 

De rangorde tussen de gemeenteraadsleden dient te worden bepaald door de 

gemeenteraad gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als bevoegd wordt 

aangewezen. 

 

De rangorde is belangrijk, bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de 

gemeenteraad en indien deze zelf geen vervanger heeft aangewezen, of - onder 

hetzelfde voorbehoud - wanneer deze wegens verbodsbepaling niet kan zetelen. In dat 

geval is het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit dat, behoudens indien de 

voorzitter een vervanger heeft aangewezen, tijdelijk vervangt. Ook bij de vervanging van 

een schepen die tijdelijk afwezig is, speelt de rangorde. 

 



De rangorde dient te worden herzien ingevolge het ontslag van mevrouw Sofie Decavele 

als gemeenteraadslid en de installatie van mevrouw Mireille Vanlerberghe. 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

5 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname jaarrekening 2015. 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 26.02.2016 de jaarrekening 2015 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 25.03.2016 heeft de algemene vergadering de jaarrekening 2015 

goedgekeurd. 

 

De OCMW-raad heeft op 21.04.2016 kennis genomen van deze jaarrekening. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van W13 (art. 

174 en 228 par. 1, eerste lid van het OCMW-decreet). 

 

De jaarrekening 2015 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

 

6 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Goedkeuren meerjarenplan 2015-2019. 

Conform de omzendbrief 2013/6 van het agentschap binnenlands bestuur van 

07.06.2013 dient W13 overeenkomstig artikel 228 par. 1, eerste lid  het meerjarenplan 

ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

Het meerjarenplan 2015-2019 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname budget 2016. 

Conform artikel 148 van het OCMW decreet dient W13 hun budget voor te leggen aan de 

gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de algemene vergadering ontving. 

 

Het budget 2016 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

 

8 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2015. 

Kennisname. 

Ingevolge artikel 174 van het OCMW-decreet wordt de jaarrekening van het OCMW niet 

meer goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan enkel nog opmerkingen 

maken op de jaarrekening van het OCMW binnen de vijftig dagen na overzending van dit 

stuk. De bevoegdheid tot goedkeuren ligt bij de provinciegouverneur.  

 

De OCMW-raad heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld op 19.05.2016.  Dit stuk wordt 

nu voor bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 



Het geconsolideerd balanstotaal van de jaarrekening bedraagt 55.489.395 euro. 

 

Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2015 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 4.482 euro. 

 

Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

3.626.133 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 436.142 euro. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld van deze jaarrekening kennis te nemen en geen 

opmerkingen te formuleren. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

9 Jaarverslag stad Harelbeke 2015. Goedkeuring. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 

gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het verslag is in de eerste plaats 

bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te 

verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om 

hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer. 

 

In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en 

geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat. 

 

Het voorgelegde jaarverslag handelt over het jaar 2015. 

 

Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2015 voor dat 

departement betekende, geïllustreerd met foto's en met linken. Het tweede deel is een 

Excel-bestand en bevat alle cijfermateriaal uit de verschillende departementen. 

 

Het jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad beschikbaar gesteld. Wie 

dat wenst, kan echter nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. 

 

Het jaarverslag is momenteel al te raadplegen op de website, onder voorbehoud van 

goedkeuring door de gemeenteraad: http://www.harelbeke.be/over-

harelbeke/beleidsinfo/jaarverslagen/jaarverslag-2015.  

 

Het jaarverslag 2015 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

10 Jaarrekening stad 2015. Vaststelling.  

Artikel 173 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over 

de vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar 

dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft. 

 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).  

  

http://www.harelbeke.be/over-harelbeke/beleidsinfo/jaarverslagen/jaarverslag-2015
http://www.harelbeke.be/over-harelbeke/beleidsinfo/jaarverslagen/jaarverslag-2015


 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:  

 

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het 

budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en 

acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de 

uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

 

 De financiële nota van de jaarrekening bevat:  

 

o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en 

ontvangsten in verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten door de investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis 

afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en 

uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. 

 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten.  

 

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 23.05.2016. 

 

De jaarrekening wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd waarna ze voor 

goedkeuring aan de gouverneur wordt overgemaakt. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

11 Jaarrapport interne controle 2015. Goedkeuring. 

De artikelen 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle 

van de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 

voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 

interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 
 

Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 

uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 

bereiken van de doelstellingen, over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 

van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 

middelen”. 

 

Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

18.05.2015. 

 

Het jaarrapport interne controle 2015 is aan het gemeenteraadsdossier toegevoegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het jaarrapport interne controle 2015 goed te 

keuren. 

 

 



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

12 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Industrie-Eilandjes’. 

Voorlopige vaststelling ontwerp. 

Inhoudelijk 

 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de problematiek van de industrie-eilandjes 

opgenomen. Het betreft erkende bedrijventerreinen (volgens de plannen van aanleg 

industriegebied of ambachtelijke zone) voor (meestal) historisch gegroeide bedrijven 

gelegen in de bebouwde structuur van Harelbeke. Voor deze bedrijvensites wenst de stad 

een geheel of gedeeltelijke functiewijziging van de huidige bestemming mogelijk te 

maken via een cascade-principe: bij uitdoving kunnen nieuwe activiteiten van lokale 

bedrijvigheid. Ook worden een aantal zonevreemde problematieken meegenomen. 

 

De verschillende deelplannen van het RUP zijn: 

 

- Molenhuis: uitgedoofde milieubelastende activiteiten op de hoek van de 

Overleiestraat en de Molenstraat met o.a. een zonevreemde horecazaak. De zone 

wordt omgevormd tot een zone voor wonen in de ruime zin. 

- Deerlijksestraat/Deerlijksesteenweg: uitdovende en uitgedoofde milieubelastende 

activiteiten tussen de spoorweg met o.a. de site Nebim en De Geit. 

In het goedgekeurde brownfieldconvenant Nebim-Volvo engageert de stad zich om 

een RUP op te maken voor lokale bedrijvigheid gezien de herlokalisatie van de 

huidige activiteiten. De site heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7ha. Aangezien 

het aanpalende bedrijventerrein ‘De Geit’ als milieubelastend bestemd is, maar in 

praktijk opgedeeld is in loten voor lokale bedrijvigheid, wordt ook dit terrein 

meegenomen tot een zone voor gemengde bedrijvigheid. 

- Kortrijksesteenweg: bestaande milieubelastende activiteiten op de hoek van de 

Kortrijksesteenweg en Peter Pauwel Rubensstraat, die vanwege hun ligging nabij 

woongebied bij uitdoving niet ingevuld kunnen worden met milieubelastende 

activiteiten maar met lokale bedrijvigheid.  Aangezien de zijde aan de 

Kortrijksesteenweg bovendien vergund is als handel en dus in strijd is met de huidige 

bestemming, wordt dit omgevormd tot zone voor wonen in de ruime zin. 

- Restperceel Harelbeke Zuid op de hoek van de Venetiëlaan – Politieke 

Gevangenenstraat. Het hoekperceel is doorsneden met de grens van woongebied 

naar milieubelastende industrie zodat een invulling volgens bestemming onmogelijk 

is.  De bestemming wordt lokale bedrijvigheid met verplichte bedrijfswoning. 

 

Procedure 

 

Bij besluit van het college van 09.12.2014 werd beslist tot de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) ‘Industrie-Eilandjes’. De gemeenteraad heeft bij beslissing van 

16.03.2014 kennis genomen van de beslissing tot opmaak en heeft de contractuele 

voorwaarden en raming goedgekeurd. 

Het RUP ‘Industrie-Eilandjes’ werd op de plenaire vergadering van 17.12.2015 gunstig 

geadviseerd behoudens enkele opmerkingen.  

 

Het dossier werd besproken door de raadscommissie grondgebiedszaken op 16.03.2016. 

Voor het deelplan Harelbeke Zuid werd het volgende gesteld: “De vergadering stelt dat 

er, in lijn met de naburige percelen van de Politieke Gevangenenstraat, een 

bedrijfswoning (al dan niet geïntegreerd) aan de zijde van de Politieke Gevangenenstraat 

verplicht moet worden. De optie om alleen een loods toe te laten wordt uitgesloten”. 

 

Dit werd aangepast in het ontwerp-RUP. 

 



De voorlopige vaststelling wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De plannen worden daarna onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door 

artikel 2.2.14 § 2, 3 en 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan zullen opgeheven worden bij 

definitieve vaststelling van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

 

 

13 Actieplan Bouwkundig Erfgoed. Beslissing tot opmaak en goedkeuren 

contractuele voorwaarden en raming (9.874,01 euro waarvan geen btw 

verschuldigd). 

Intercommunale Leiedal is recent erkend als intergemeentelijke onroerend 

erfgoeddienst (IOED). Eén van de mogelijke activiteiten voor de gemeenten is de 

opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed, voortbouwend op de inventaris 

bouwkundig erfgoed die in het verleden vastgesteld werd door de Vlaamse afdeling 

Onroerend Erfgoed. 

 

Het Actieplan Bouwkundig Erfgoed is een visie- en afwegingskader voor het omgaan 

met waardevol bouwkundig erfgoed in een veranderende omgeving. 

Om een volwaardig onroerend erfgoedbeleid te voeren in de stad is een waardering 

immers onontbeerlijk. Deze oefening zet de beeldbepalende kwaliteiten van het 

aanwezige bouwkundig erfgoed in de kijker, komt de werking van het 

vergunningenbeleid in de stad ten goede, en schept proactief duidelijkheid voor de 

(ver)bouwplannen van de eigenaar of potentiele koper. De huidige inventaris 

opgemaakt door de Vlaamse Overheid biedt immers een overzicht van het lokale 

erfgoed, maar bevat geen keuzes of klemtonen. Hiervoor is het aangewezen om op 

stedelijk niveau, in overleg met de lokale actoren een strategisch beleidsinstrument te 

ontwikkelen als onderdeel van het stedelijk onroerenderfgoedbeleid. 

 

Waar de inventaris erfgoed opgemaakt door de Vlaamse Overheid in 2005 zich vooral 

toespitst op de architecturaal-culturele eigenschappen van het gebouw, gaat het 

Actieplan Bouwkundig Erfgoed ook in op stedenbouwkundig, bouwfysische en 

esthetische kenmerken van het gebouw, zijn ruimtelijke context en zijn betekenis voor 

de stad Harelbeke. 

Dergelijke afweging wordt op heden gemaakt bij de opmaak van nieuwe RUP’s, maar 

het is aangeraden dit over het ganse grondgebied te doen.  

 

De methodiek valt uiteen in twee deelprocessen die met elkaar verweven zijn: 

 

- het beoordelen van het lokale erfgoed op basis van zijn locuswaarde. Dit is een 

afweging door middel van indicatoren die niet enkel rekening houden met de 

erfgoedkwaliteiten van het individuele gebouw, maar deze ook koppelt aan het 

belang van aanpalende gebouwen en de ruimtelijke structuur van de omgeving: 

bijvoorbeeld de erfgoedwaarde van een burgerwoning naast een tankstation langs 

een steenweg is anders dan een soortgelijke burgerwoning in het historisch centrum 

van de stad; 

- het installeren en versterken van het lokaal erfgoedbeleid. Dit actieplan kan elke 

gemeente of stad naar eigen voorkeur omzetten in een lokaal beleidsinstrument 

bijvoorbeeld het vaststellen in een gemeenteraadsbeslissing. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de contractuele voorwaarden en raming inzake de 

opmaak van dit actieplan, binnen de exclusiviteiten met de intercommunale Leiedal, 

goed te keuren. De kostprijs bedraagt 9.874,01 euro (waarop geen btw verschuldigd), 

wat neerkomt op 40 % van de totale kostprijs.  

 



Dit jaar zijn er nog middelen beschikbaar in de algemene werking van de IOED om 

deze opdracht gedeeltelijk te bekostigen (60 %). Deze werkingsmiddelen zijn niet 

voorzien de komende jaren, wat een huidige instap veel voordeliger maakt. 

 

 

14 Aankoop grond Overleiestraat 70. Goedkeuren van de aankoopakte onder 

voorbehoud door de afdeling Vastgoedtransacties verleden in functie van 

de parking van de stadsmagazijn-site in de Broelstraat. 

Het pand en perceel met adres Overleiestraat 70 en voordeur in de Eierstraat staat te 

koop. De achterzijde van dit perceel paalt aan de site van het stadsmagazijn in de 

Broelstraat. Het achterste stukje van dit perceel wordt sinds tientallen jaren gebruikt als 

parking voor het stadsmagazijn. Mocht deze parking wegvallen, zou er zich een 

parkeerprobleem bij het stadsdepot stellen. De gelegenheid doet zich momenteel voor 

om dit parkinggebruik te regulariseren via de aankoop van 179 m² grond uit voornoemd 

perceel.  

 

Vastgoedtransacties legt hiervoor de aankoopakte, verleden op 23.05.2016 onder 

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, voor.  

 

De overeengekomen prijs is conform het schattingsverslag van Vastgoedtransacties en 

de uitgave is voorzien onder (AR) 221000 / (BI) 011921 van het investeringsbudget 

2016.  

 

De financieel beheerder gaf visum voor deze aankoop. 

 

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

waardoor het voorbehoud inzake de gemeenteraadsgoedkeuring komt te vervallen.  

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien deze aankoop een daad van beschikking omtrent 

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

van het gemeentedecreet). 

 

 

15 Afkoppelen van 462 openbare verlichtingspunten in landelijke wegen 

zonder bebouwing.  Goedkeuren bestek, raming (8.778 euro + 21 % btw) 

en gunningswijze. 

De gemeenteraad keurde in zitting van 15 september 2014 het Lichtplan voor de stad 

Harelbeke goed. Het goedgekeurde Lichtplan is een beleidsinstrument waarin de 

krachtlijnen voor openbare verlichting worden vastgesteld en is opgemaakt na 

uitgebreide consultaties. 

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 13 juli 2015 de eerste aanpassingen aan het 

openbaar verlichtingsnet ter activering van het Lichtplan voor de stad Harelbeke goed. In 

uitvoering van deze beslissing werd de verlichting langs gemeentewegen in onze stad 

gedoofd op weekdagen (ma-di-woe-don) van 23u30 tot 4u30. 

In deze beslissing werd eveneens aangekondigd dat volgende acties in uitvoering van het 

Lichtplan zouden worden gerealiseerd vanaf 2016. 

 

Volgend op het doven van de openbare verlichting (OV) werden in de eerste maanden na 

het doven 15 opmerkingen geformuleerd door inwoners via internet of mail aan 

stadsdiensten. Daarna werden er geen bijkomende opmerkingen meer ontvangen.  

 

Op basis van de eerdere beslissing en de evaluatie van de eerste fase kan nu een 

volgende actie worden uitgewerkt, nl. het afkoppelen van 462 OV-punten in landelijke 

wegen zonder bebouwing.  



Deze wegen kregen op de Lichtkaart bij het goedgekeurde Lichtplan de kleurencode 

‘zwart’. Het zijn lichtpunten op straten of delen van straten in het landelijk gebied waar 

geen of nauwelijks bewoning is. 

 

In het kader van deze opdracht werd een offerte met nummer 20061105 opgesteld door 

de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

De 462  lichtpunten hebben een totaal vermogen van 29.5 kw.  

Aantal branduren sedert de nachtdoving: 3060 h.  

Besparing : 90270 kwh op jaarbasis.  

Gemiddelde kwh prijs ov: 0,2 euro/kwh  

Besparing in euro: ongeveer 18.054 euro per jaar. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.778 euro excl. btw of 10.621,38 euro 

incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking. 

 

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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

De stad ontwikkelt een sticker die door Infrax op de verlichtingspalen zal worden 

aangebracht waarop wordt gemeld dat het lichtpunt is gedoofd in het kader van de 

uitvoering van het Lichtplan Harelbeke. Op deze manier kan worden voorkomen dat de 

lichtpunten als defect worden gemeld bij Infrax. 

 

Bij de realisatie van deze opdracht worden nog geen verlichtingspalen of lichtpunten 

verwijderd. 

 

 

16 Aanpassen openbare verlichting en ondergronds brengen netten 

Nieuwstraat: grondwerken.  Goedkeuren bestek, raming (29.221,89 euro + 

0 % btw) en gunningswijze. 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 31.05.2016 werden de 

nutswerken “Aanpassen OV en ondergronds brengen netten Nieuwstraat“gegund. Het 

gaat om een dossier dat met trekkingsrechten kan betaald worden. 

 

De grondwerken die noodzakelijk zijn om deze werken uit te voeren kunnen niet met 

trekkingsrechten betaald worden.  

In het kader van dit deel van de opdracht werd een offerte ingediend door Infrax West, 

Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

 

De gemeenteraad is, voor wat de grondwerken betreft, 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 opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen 

van bescherming van exclusieve rechten. 

 



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

zonder bekendmaking. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 29.221,89 euro incl. 0 % btw. 

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

budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

 

17 Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 : Beversestraat en Vlietestraat. 

Goedkeuren bestek, raming (60.993,06 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De voetpaden in de Beversestraat (tussen de Gentsestraat en de Wolvenstraat) zijn in 

slechte staat.  Hetzelfde geldt voor de voetpaden in de Vlietestraat (43-57 en aan de 

boerderij). 

 

De voormelde voetpaden worden heraangelegd en hersteld.  In de Vlietestraat wordt het 

bushok ingewerkt in het voetpad en worden 4 boomvakken voorzien. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.993,06 euro excl. btw of 73.801,60 

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) 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum 3 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 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

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). 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

18 Vernieuwen besturing CV-installatie cc Het SPOOR.  Goedkeuren bestek, 

raming (24.750 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

 

De uitgave wordt geraamd op 24.750 euro excl. btw of 29.947,50 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 3 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 221007/070510-VT-VT 38 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.3). 

 

 

19 Leveren en plaatsen van skatetoestellen. Goedkeuren bestek, raming 

(10.743,80 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Al sinds jaren stonden er aan de stedelijke jeugddienst drie skatetoestellen. Deze werden 

vooral door beginnende skaters gebruikt, hoofdzakelijk tijdens de zomerperiode. Tot op 

vandaag is deze skateruimte – hoewel deze niet groot is en de ondergrond niet ideaal – 

nog steeds een aantrekkelijke plaats voor de jongeren om te komen skaten, elkaar te 

ontmoeten. 

 

Het voorbije jaar werd het grootste skatetoestel verschillende keren door een voertuig 

aangereden. Om veiligheidsredenen werd het grootste skatetoestel dan ook verwijderd. 

Gezien deze skateruimte nog steeds aantrekkelijk is voor de skaters, wordt voorgesteld 

dit skatetoestel te vervangen.  

 

Om een voor de skaters zo gewenst mogelijk toestel te voorzien, werd op een 

inspraakmoment met enkele skaters vanuit de skatewerking ’t Fabriekske samengezeten 

om hun ideaal skatetoestel te beschrijven. Deze beschrijving wordt in het bestek 

opgenomen binnen de technische vereisten. Aan de leveranciers wordt gevraagd zo goed 

mogelijk op deze beschrijving in te spelen. De overblijvende skatetoestellen moeten in 

het nieuwe ontwerp geïntegreerd worden, maar mogen door de leverancier eventueel wel 

verplaatst worden. 

 

Naast het plaatsen van één (of meerdere) skatetoestellen wordt voorgesteld om de 

skateruimte ook af te zetten met paaltjes, waardoor voertuigen niet meer tussen de 

toestellen kunnen rijden. Op die manier wordt vermeden dat het nieuwe toestel of de 

bestaande toestellen opnieuw aangereden worden.  

 

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

- aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.743,80 euro excl. btw of 13.000 

euro incl. 21 % btw en het maximale bestelbedrag bedraagt 10.743,80 euro excl. btw of 

13.000 euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking volgens de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000 

euro excl. btw niet overschreden). 

 

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

budgetcode 230000/075000-VT-VT 53. 

 



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). 

 

 

20 Rollend materieel voor het departement facility. Dieplader voor kraan. 

Goedkeuren bestek, raming (11.983,47 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Er dient een dieplader – soort oplegger die gebruikt wordt voor vervoer – aangekocht te 

worden voor de verplaatsing van de nieuwe graafkraan. 

 

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

- aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.983,47 euro excl. btw of 14.500 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking volgens de wet van 15.06.2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000 

euro excl. btw niet overschreden). 

 

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

budgetcode 242000/011920-BOD-BOD 10. 

 

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 

21 Dagelijks bestuur. Wijziging en coördinatie beslissing van 09.09.2013. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

De gemeenteraad wijzigde op 09.09.2013 het begrip dagelijks bestuur in het kader van 

de bevoegdheidsverdelende regels inzake overheidsopdrachten (art. 43 par. 2, 11° 

gemeentedecreet).  De tekst werd meteen gecoördineerd.   

 

Aanleiding voor de wijziging uit 2013 was het optrekken van het maximumbedrag om te 

gunnen bij aangenomen factuur van 5.500 euro excl. btw naar 8.500 euro excl. btw (art. 

105 par. 1, 4° van het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).  De 

vaststelling van bestek, raming en gunningswijze in het investeringsbudget werd in de 

wijziging opgetrokken van 5.500 euro naar 8.500 euro exclusief btw.  Op die manier kan 

voor kleinere opdrachten, die geraamd worden op een minder dan 8.500 euro excl. btw, 

het bestek worden vastgesteld via het college. 

 

Tot voor kort konden de dossiers van Infrax met trekkingsrechten door het college 

worden goedgekeurd, gezien er geen financiële transactie plaats vond.  Reden daarvoor 

was de opname van het volledige dossier in de regeling trekkingsrechten van Infrax. 

 

  



Recent echter heeft Infrax een wijziging aangebracht in de interpretatie van hun eigen 

reglement en hun offertes.  Infrax is van mening dat alles wat grondwerken is niet langer 

meer via trekkingsrechten kan vereffend worden.  Dit heeft als gevolg dat in bepaalde 

dossiers de offerte voor grondwerken, als contractuele voorwaarden, naar gelang het 

bedrag lager of hoger is dan 8.500 euro excl. btw, ingevolge de huidige redactie van de 

beslissing van 09.09.2013, respectievelijk tot de bevoegdheid van het college of de 

gemeenteraad behoort.  De budgetten voor deze werken zijn immers voorzien in 

investeringsbudget. 

 

Het is, voor een efficiënte dossiervoering en om vertraging te vermijden, aangewezen dat 

de contractuele en bestekvoorwaarden in deze dossiers door één bestuursorgaan van de 

stad kunnen worden goedgekeurd.  Nu moet een dossier voor de vaststelling van het 

bestek en de gunningswijze eventueel worden gesplitst. 

 

Om die reden wordt voorgesteld om, wat het investeringsbudget betreft, een derde lid 

aan art. 1, 2. van het gemeenteraadsbesluit van 09.09.2013 toe te voegen luidend als 

volgt: 

 

“De beperking tot het bedrag van 8.500 euro is niet van toepassing voor het 

stadsaandeel in dossiers inzake aanleggen, wijzigen of vervangen van 

nutsleidingen, doch enkel indien er een eigen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij is voorzien.  In dat geval behoort de bevoegdheid tot het 

vaststellen van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht hoe dan ook 

en ongeacht het bedrag van het stadsaandeel tot het dagelijks bestuur en 

bijgevolg tot de bevoegdheid van het college.  Is er geen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij, dan gelden de bepalingen van art. 1, 1. en art. 1, 2. eerste en 

tweede lid onverminderd.” 

 

Omdat het begrip ‘gewone dienst’ ondertussen definitief vervangen is door het begrip 

‘exploitatiebudget’ en het begrip ‘buitengewone dienst’ definitief vervangen is door het 

begrip ‘investeringsbudget’ dienen de woorden ‘gewone dienst’ en ‘investeringsbudget’ in 

de beslissing van 09.09.2013 geschrapt. 

 

Meteen kan de nieuwe tekst, na voormelde wijzigingen, dan ook worden gecoördineerd. 

 

2. Voorgestelde gecoördineerde tekst 

 

Art. 1: 

 

Het dagelijks bestuur in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, bedoeld in 

artikel 43 § 2, 11°  van het gemeentedecreet, omvat de hiernavermelde bevoegdheden : 

 

1. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden 

ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van het 

exploitatiebudget. 

 

2. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden 

ervan, voor wat betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van het 

investeringsbudget tot en met een bedrag van 8.500 euro excl. btw. 

 

Indien bij de gunning blijkt dat het voormelde bedrag werd overschreden dient het 

bestek aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

Indien de raming groter was dan 8.500 euro maar bij de gunning blijkt dat het 

gunningsbedrag kleiner is of gelijk aan 8.500 euro blijft de bevoegdheid van de 

gemeenteraad onverlet. 



 

De beperking tot het bedrag van 8.500 euro is niet van toepassing voor het stadsaandeel 

in dossiers inzake aanleggen, wijzigen of vervangen van nutsleidingen, doch enkel indien 

er een eigen tussenkomst van de nutsmaatschappij is voorzien.  In dat geval behoort de 

bevoegdheid tot het vaststellen van de gunningswijze en de voorwaarden van de 

opdracht hoe dan ook en ongeacht het bedrag van het stadsaandeel tot het dagelijks 

bestuur en bijgevolg tot de bevoegdheid van het college.  Is er geen tussenkomst van de 

nutsmaatschappij, dan gelden de bepalingen van art. 1, 1. en art. 1, 2. eerste en tweede 

lid onverminderd. 

 

3. De goedkeuring van de wijziging in de overheidsopdrachten voor aannemingen 

van werken, leveringen en diensten die door de gemeenteraad werden goedgekeurd 

tenzij dit gepaard gaat met een fundamentele conceptwijziging of indien de bijkomende 

uitgave meer dan 10% ten overstaan van het gunningbedrag bedraagt. 

 

Art. 2:  

 

Bij de collegebeslissingen genomen in het kader van art. 1 hiervoor zal in de 

omschrijving van het dagordepunt worden aangegeven dat het een beslissing in het 

kader van het dagelijks bestuur betreft.  Dit gebeurt door de vermelding : “beslissing 

in het kader van het dagelijks bestuur” in de omschrijving en door de verwijzing in het 

overwegend gedeelte (bij de opsomming van de toepasselijke regelgeving) naar de 

gemeenteraadsbeslissing waarmee art. 1 werd vastgesteld. 

 

Art. 3: 

 

Deze beslissing geldt voor onbepaalde duur. 

 

 

22 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. 

 

 

23 Omslag brandweerkosten. Definitieve berekeningen 2013 en 2014. Advies. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1. Bij brief van 11.05.2016 (ontvangen op 13.05.2016) deelt de provinciegouverneur een 

voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag brandweerkosten op basis 

van de wet van 31.12.1963 voor de twee laatst mogelijke jaren (2013 en 2014) mee.  

 

De voorgelegde afrekening is de volgende. 

 

Rekening 2013   51.014,57  euro 

Afgenomen voorschot  41.233,59  euro 

Te betalen saldo     9.780,98  euro 

 

Rekening 2014   51.629,29  euro 

Afgenomen voorschot  41.745,57 euro 

Te betalen saldo     9.883,72  euro 

 

Totaal saldo    19.664,70 euro 

 

Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 beschikt de gemeenteraad over 

een termijn van zestig dagen om over het voorstel een gemotiveerd advies uit te 

brengen. 

 

2. De afname van het voormelde voorschot werd door de gouverneur voor  de jaren 

2013 en 2014 het eerst aangekondigd in een brief van de gouverneur van 09.07.2015.   

 

Bij brief van 12.08.2015 formuleerde de stad het meest ruime voorbehoud. 

 

3. Daaropvolgend liet de gouverneur bij brief van 22.09.2015 weten hoeveel de 

afgenomen voorschotten voor 2013 en 2014 zouden bedragen.  De afname werd 

aangekondigd voor 13.10.2015. 

 

Bij brief van 01.10.2015 verzette de stad zich tegen de brief van de gouverneur van 

22.09.2015.  De afname van een voorschot is inderdaad onwettig, gezien de wet van 

31.12.1963 de techniek van de voorschotten niet toelaat, maar integendeel enkel 

voorziet dat voor elk kalenderjaar een gemotiveerde beslissing moet worden genomen 

over een voorstel van afrekening met naleving van de bepalingen van art. 10 par. 3 

t.e.m. par. 5 van de aangehaalde wet.  Een en ander werd in de brief van 01.10.2015 

uitdrukkelijk gesteld. 

 



Opnieuw ook maakte de stad in de brief van 01.10.2015 het meeste voorbehoud. 

 

4. Het aangekondigde voorschot werd medio oktober 2015 afgenomen van de rekening 

van de stad. 

 

5. Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor het voorstel 

van definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, opgenomen in de voorliggende 

brief van 11.05.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden. 

 

Het staat boven iedere redelijke twijfel dat het voorstel tot definitieve afrekening onder 

het toepassingsgebied van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen valt.   

 

Dit blijkt uit het begrip bestuurshandeling en de hoedanigheid van de gouverneur.  Het 

voorliggende voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip 

“bestuurshandeling” zoals bepaald in art. 1 van de wet van 29.07.1991 en de gouverneur 

valt onder het begrip “bestuur” zoals door dit artikel eveneens gedefinieerd. 

 

Blijkens artikel 3 van de wet van 29.07.1991 moet de akte zelf, d.i. het thans 

voorliggende voorstel over de definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, de 

juridische en de feitelijke overwegingen weergeven die aan de beslissing ten grondslag 

liggen.  Beiden moeten afdoende zijn. 

 

De beslissing van de gouverneur, met name de brief van 11.05.2016 met het voorstel 

van definitieve afrekening, vermeldt niet op expliciete wijze de feitelijke en de juridische 

gronden op basis waarvan de gouverneur tot de eindafrekening is gekomen.  

Integendeel, er wordt volstaan met de nietszeggende vermelding dat de forfaitaire 

bijdrage werd berekend met inachtname van de wetgeving en de onderrichtingen en de 

berekening door de minister werd goedgekeurd.  Dergelijke vermelding laat de stad niet 

toe om de afrekening te controleren en voldoet niet aan de vereisten gesteld door art. 3 

van de wet van 29.07.1991. 

 

Bijgevolg staat vast dat de gouverneur minstens de aangehaalde wet van 29.07.1991 op 

voormelde wijze schendt. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad: 

 

(a) Neemt kennis van de brief van 11.05.2016 (ontvangen op 13.05.2016) uitgaande 

van de provinciegouverneur met het voorstel van de definitieve eindafrekening van 

de omslag brandweerkosten op basis van de wet van 31.12.1963 voor de twee 

laatst mogelijke jaren (2013 en 2014). 

(b) Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 

(c) Adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis 

de afrekening in haar geheel ongunstig. 

(d) Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur. 

 

 

  



24 Gebruiksovereenkomst brandweerkazerne.  Goedkeuring 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 een derde organisatie betreffende het eventueel 

gebruik van een deel van de brandweerkazerne 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 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

25 Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget PWB 

schooljaar 2016-2017. 

Sedert 01.09.1998 mag het werkingsbudget dat de Vlaamse overheid ter beschikking 

stelt van het gemeentelijk onderwijs aangewend worden voor het personeel 

werkingsbudget (PWB voorheen gekend als beleidsondersteuning) en/of het geheel of 

gedeeltelijk klasvrij maken van de directeur. 

 

De tijdelijke personeelsleden die aangesteld worden, hetzij rechtstreeks in deze uren, 

hetzij ter vervanging van vastbenoemde personeelsleden, worden betaald door het 

departement onderwijs.  

 

Het departement onderwijs vordert de volledige loonkost van de tijdelijke 

personeelsleden terug.  

Ieder jaar wordt op basis van de leerlingenaantallen en de mogelijkheden van 

klasbezetting door de 3 directeuren een voorstel geformuleerd aangaande de minimum 

uren personeel werkingsbudget nodig om het volgend schooljaar kwalitatief te 

organiseren. Vooral voor scholen met een sterke groei is dit eerder nadelig dit dat geteld 

wordt met het leerlingenaantal van het vorig jaar. 

 

Voor het schooljaar 2016 – 2017 zijn dit voor de school Noord 20 uren. Hiermee wordt 

gerichter gewerkt met de klasgroepen o.m. door co-teaching. Voor de school Centrum 

zijn dit 15 uren waarmee o.m. een taalklas wordt ingericht, een 8ste klas wordt ingericht 

en ingezet op pre-teaching, leesbeleid, kangoeroeklas en aparte leerlijnen.  



Voor de school Zuid zijn dit 18 uren. Dit voornamelijk om de hoge leerlingenaantallen in 

de klassen op te vangen en het eerste leerjaar te kunnen opsplitsen. Hiermee blijven de 

scholen samen ongeveer op hetzelfde niveau als het lopende schooljaar. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

26 Vragenkwartiertje. 

 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

27 Aanstellen van een financieel beheerder en vaststellen werfreserve. 

 


