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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Eedaflegging financieel beheerder. 

De gemeenteraad heeft op 20.06.2016 de heer Stefan Himpens, geboren te Ieper op 

31.03.1980, thans wonende te 8800 Roeselare, Staakmolenstraat 23, op proef benoemd 

tot financieel beheerder.   

 

De aanstellingsbeslissing bepaalt dat de indiensttreding zal worden vastgelegd in overleg 

met alle betrokkenen, onder meer het stadsbestuur van Diksmuide waar betrokkene 

thans financieel beheerder is. 

 

Het college heeft, aansluitend aan dit overleg en in uitvoering van de 

benoemingsbeslissing, op 28.06.2016 de datum van indiensttreding bepaald op 

01.09.2016. 

 

Overeenkomstig artikel 77 van het gemeentedecreet dient de financieel beheerder de eed 

af te leggen in openbare vergadering van deze raad in handen van de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld van deze eedaflegging, met uitwerking op 

01.09.2016 akte te nemen. 

 

De eedaflegging dient te gebeuren in volgende bewoordingen: "Ik zweer de 

verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". De eed dient te worden afgelegd vóór 

de nieuwe financieel beheerder in dienst treedt.  

 

 

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

welzijn. Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

Ingevolge de ontslagname bij brief van 30.05.2016, ontvangen op 31.05.2016 en 

waarvan kennis werd genomen door de voorzitter van de gemeenteraad blijkens een mail 

van 01.06.2016, van mevrouw Sofie Decavele, zetelend gemeenteraadslid voor de fractie 

CD&V, dient het ontslag genomen raadslid vervangen te worden als stemgerechtigd lid in 

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

 

Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, 

gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 

fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt tenzij de fractie maar uit twee 

leden bestaat in welk geval één handtekening volstaat.  Niemand kan meer dan één akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het gemeentedecreet werd voor de raadscommissie 

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

van voordracht ingediend op 27.06.2016 ondertekend door een meerderheid van de 

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

meer dan één akte ondertekend. 

 



De voordracht heeft betrekking op mevrouw Mireille Vanlerberghe. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevrouw Mireille Vanlerberghe als stemgerechtigd lid voor de 

CD&V-fractie van de raadscommissie werken, ondernemen en leren (WOL) en burger en 

welzijn ter vervanging van het ontslag genomen raadslid Sofie Decavele. 

 

 

3 AUDIO. Jaarrekening 2015. Kennisname. 

De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 de toetreding van het OCMW tot de vereniging 

AUDIO goedgekeurd. 

 

Op 12.05.2016 keurde de raad van beheer van AUDIO de jaarrekening 2015 goed. 

 

Conform artikel 193, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, werd de jaarrekening en het 

desbetreffende besluit van de raad van beheer van AUDIO overgemaakt ter kennisname 

aan de OCMW-raad van Harelbeke. 

 

Conform de artikelen 228 en 174 §2 van het OCMW-decreet dient de jaarrekening tevens 

bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen, dus ook aan 

de gemeenteraad van Harelbeke. 

Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen zoals AUDIO moeten immers beheerd worden 

volgens dezelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en 

toezicht. 

 

De OCMW-raad heeft op 23.06.2016 kennis genomen van deze jaarrekening. 

 

Het komt de gemeenteraad toe ook kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van 

AUDIO.    

 

De gemeenteraad kan binnen de vijftig dagen na verzending zijn eventuele opmerkingen 

ter kennis brengen van de provinciegouverneur, aan wie het toekomt de jaarrekening 

van AUDIO definitief goed te keuren. 

 

Er wordt voorgesteld geen opmerkingen te formuleren. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

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

Goedkeuren gewijzigd bestek en gewijzigde raming (543.354,46 euro +  

21 % btw waarvan 392.832,13 euro lastens de stad, 85.571,08 euro 

lastens CVBA Infrax en 64.951,25 euro lastens Immogra).  

In zitting van 21.10.2013 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met 

CVBA Infrax en het studiecontract in uitvoering van het masterplan betreffende 

“Herinrichten Marktplein” goed. 
In zitting van 03.12.2013 van het college van burgemeester en schepenen werd het 

studiecontract in uitvoering van het masterplan betreffende “Herinrichten Marktplein” 

gegund aan studiebureau Palmbout Urban Landscapes, gevestigd Schiedamse Dijk 44 te 

3011 ED Rotterdam (Nederland) goed. 

In zitting van 17.02.2014 keurde de gemeenteraad de gewijzigde contractvoorwaarden 

betreffende het studiecontract in uitvoering van het masterplan goed. 



 

Vanaf 2015 starten de werkzaamheden voor de centrumvernieuwing van de stad 

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

Marktplein en de Hospitaalstraat. Deze werken kaderen in een stedenbouwkundig 

ontwerp opgemaakt door NV Palmbout uit Rotterdam. Na afbraak van het 

handelscentrum II en de gebouwen tussen de Hospitaalstraat en het gebouw van de 

sociale bouwmaatschappij wordt een nieuw plein aangelegd tussen de Marktstraat en de 

Leie. Een stadsbouwblok zal gerealiseerd worden aansluitend aan het gebouw van de 

sociale bouwmaatschappij tot aan het handelscentrum I ter hoogte van de Marktstraat. 

Onder het te realiseren gebouw en het ontstane binnengebied worden ondergrondse 

parkeerplaatsen voorzien. 

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

uitgraving van bodem. 

Voor deze opdracht werden bijzonder voorwaarden opgesteld bij de vergunning voor de 

voorafgaande archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 

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

Vlaamse Gewest geregeld door het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013 

(vervanging van het monumentendecreet van 1976, het archeologiedecreet van 1993, 

het landschapsdecreet van 1996 en de wet uit 1931 op het behoud van monumenten en 

landschappen). 

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

monumenten en archeologie verzekerd. Het verdrag van Valletta (1992) komt volledig 

tot zijn recht in het decreet. Archeologie wordt beter geïntegreerd in projecten en wordt 

vroeg betrokken in het bouwproces. 

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

onderzoek werden alle beschikbare archeologische gegevens verzameld en aangevuld 

met cartografische en historische data. 

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

een kwalitatieve open ruimte wordt gecombineerd met nieuwbouw. 

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

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

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

werken op de archeologische resten werd bepaald. 

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

onderzoeken zone bepaald die volledig aan een archeologisch onderzoek wordt 

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

Door studiebureau Palmbout Urban Landscapes, KBO nr. NL 804 722 432 B01, 

Schiedamse Dijk 44 te NL-3011 ED Rotterdam werd in opdracht van CVBA Infrax en de 

stad Harelbeke voormeld bestek verder aangevuld met de riolerings- en 

infrastructuurwerken voor de toekomstige markt. Deze werken dienen in eerste instantie 

uitgevoerd zodat de oude Arendsbeek kan worden vrijgegeven. Deze dient verwijderd 

voor het project PPS Marktcentrum. 

Het bestek omvat de archeologische opgraving in de door erfgoed vastgelegde zone in 

combinatie met de riolerings- en infrastructuurwerken voor de toekomstige markt en de 

omleiding van de oude Arendsbeek. 

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

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

vastgelegd. 

Dit gebeurde in zitting van 21.10.2013 door de gemeenteraad. 

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

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

werkbreedte van de rioleringswerken. 

Dit is een dossier zonder VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) bijdrage waardoor CVBA 

Infrax 25 % betaalt van de rioleringskosten en de stad instaat voor de resterende 75 %.  

Er is ook nog een kostenverdeling tussen de stad en CVBA Infrax inzake het theoretisch 

sleufherstel. 



 

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

overeengekomen dat de voorkeursbieder zal voorfinancieren wat betreft de totale 

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

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

grondverzet. 

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

 

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

ontwerper, Palmbout Urban Landscapes, Schiedamse Dijk 44 te NL-3011 ED Rotterdam. 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 557.884,14 euro excl. 21 % btw 

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

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

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

concurrentie hier maximaal speelt en de gunning van de opdracht kan plaatsvinden op 

grond van de laagst aangeboden prijs. 

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

2016, op budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) 

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

 

Dit bestek werd samen met de raming en de gunningswijze goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 april 2016. 

 

Door de uitwerking en de goedkeuring van het verkavelingsplan van de 

marktontwikkeling door Immogra is er een definitieve inschatting mogelijk van de nodige 

rioleringswerken.  Aan de hand van het finale opmetingsplan heeft het studiebureau de 

laatste wijzigingen verwerkt in het aan te besteden dossier.  

Onderstaand een opsomming van de aanpassingen : 

 aanpassingen grondcodes naar aanleiding van ontvangst technisch verslag 

 voorzien van RWA-schouw (R2a) voor aansluiting RWA-riool nieuwbouwproject 

 meting : streng R7 – R8 en D9 – D10 vervallen 

 code R8885 – as built vervalt. Opmaak as-built is inbegrepen. 

 code R8886 – opbraak riool : wordt 100% t.l.v. Infrax 

 plannen werden aangepast aan vastgelegde rooilijnen van het nieuw bouwproject. 
Door deze aanpassingen is er ook een wijziging van de geraamde kosten. 
 

In het kader van deze wijzigingen werd het bestek opgesteld door de ontwerper, 

Palmbout Urban Landscapes, Schiedamse Dijk 44 te NL-3011 ED Rotterdam aangepast. 

De nieuwe uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 543.354,46 euro excl. 21 % 

btw waarvan 392.832,13 euro lastens de stad, 85.571,08 euro lastens CVBA Infrax en 

64.951,25 euro lastens Immogra. 

 

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

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

concurrentie hier maximaal speelt en de gunning van de opdracht kan plaatsvinden op 

grond van de laagst aangeboden prijs. 

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

2016, op budgetcode 224007/020000-PBD 1-PBD1.2.2B (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) 

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

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het gewijzigde bestek en de gewijzigde raming 

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). 

 



5 Leveren, plaatsen en aansluiten kerstverlichtingsinstallatie aan 

weerszijden van de Nieuwe Hoge Brug.  Goedkeuren bestek, raming 

(8.928,81 euro + 21 % btw op 3.436,86 euro) en gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht werd een offerte met nummer 0020066241 opgesteld 

door Infrax West. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.928,81 euro excl. btw of 9.650,55 

euro incl. 21 % btw op 3.436,86 euro. 

 

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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

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). 

 

 

6 Heraanleg Nieuwstraat. Goedkeuren bestek, raming (552.752,40 euro +  

21 % btw waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro 

lastens CVBA Infrax) en gunningswijze. 

Na de heraanleg van de N43 wenst het stadsbestuur het stadscentrum verder op te 

waarderen door de heraanleg van de zijstraten die uitkomen op de N43. 

 

Eén van die straten is de Nieuwstraat.  Deze straat is op vandaag aangelegd in 

kleinschalige materialen die op verschillende plaatsen verzakkingen vertonen wat gevaar 

kan opleveren voor de verschillende weggebruikers. 

 

Op 20.02.2012 werd in de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met CVBA 

Infrax en het studiecontract ter aanstelling van een studiebureau goedgekeurd. 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg Nieuwstraat” werd gegund door het 

college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 2012 aan NV Antea Group, 

Buchtenstraat 9 te 9051 Gent. 

 

De heraanleg wordt voorzien van gevel tot gevel met vernieuwing van de voetpaden, 

openbare verlichting, wegenis en riolering. 

Tevens werd in de studie een oplossing gezocht voor een goede integratie van de zwakke 

weggebruiker en de bestaande parkeerproblematiek.   

De bestaande riolering is nog niet gescheiden aangelegd en de bestaande 

huisaansluitingen zijn aan vernieuwing toe. 

 

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

te 9051 Gent. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 552.752,40 euro excl. 21 % btw 

waarvan 165.264,46 euro lastens de stad en 387.487,94 euro lastens CVBA Infrax. 

 

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

gezien de aard van de bestelling (> 85.000 euro) en gezien daardoor de concurrentie 

maximaal kan spelen en de gunning van de opdracht kan plaatsvinden op grond van de 

laagst aangeboden prijs. 

 



De uitgave voor het stadsaandeel van deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget van 2016 op budgetcode 224007/020000-PBD 4-PBD4.2.1D 

(actieplan AP4.2) (Actie 4.2.1). 

 

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

goed te keuren. 

 

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

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

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

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

 

 

7 Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 : Spinnerijstraat nr. 1 t.e.m. 

nr. 69, Steentje en fietspad Spinnerijstraat. Goedkeuren bestek, raming 

(52.067,15 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Het voetpad en het fietspad in de Spinnerijstraat van huisnummer 1 tot en met 69 zijn in 

slechte staat.  De greppel is te diep waardoor voertuigen blijven slepen.  Het fietspad in 

de Spinnerijstraat wordt voorzien van een nieuwe toplaag.  De greppels, boordstenen en 

voetpad worden eveneens vernieuwd. 

Aansluitend wordt in het Steentje, aan de oneven zijde, het voetpad met de boordsteen 

vernieuwd.  De bocht tussen het Steentje en de Spinnerijstraat wordt breder uitgevoerd, 

zodat voetgangers beter kunnen passeren langsheen de bestaande borden. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 16_26 opgesteld door het 

departement facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 52.067,15 euro excl. btw of 63.001,25 

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 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 MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8 Warmtenet.  Goedkeuren uitvoeringsovereenkomst. 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014: 

(a) trad de stad toe tot de activiteit Warmtenetten van Infrax West onder de 

opschortende voorwaarde van een positieve studie met betrekking tot de aanleg van 

een warmtenet en daaropvolgend het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst; 

(b) keurde de gemeenteraad een intentienota betreffende een onderzoek naar de 

haalbaarheid, de aanleg en uitbating van een warmtenet op het grondgebied van de 

stad Harelbeke goed.  Deze intentienota werd op 19.05.2014 door partijen 

ondertekend. 

 

De intentienota van 19.05.2014 bepaalt:  

“Indien partijen na het gezamenlijk onderzoek samen tot het besluit zouden komen dat 

de aanleg en uitbating van een warmtenet op het gebied van de stad Harelbeke in de aan 

te geven straten haalbaar is, dan zal in een te onderhandelen uitvoeringsovereenkomst 

de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd, rekening houdend met 

hetgeen in deze intentienota al is opgenomen. 

Wordt de uitvoeringsovereenkomst niet afgesloten, dan zal geen van de partijen over 

enige vordering t.o.v. de andere partij beschikken”. 

 

De raad van bestuur van Infrax West heeft op 26.01.2015 beslist om tot de aanleg van 

een warmtenet op het grondgebied van de stad Harelbeke over te gaan en daartoe 4,2 

miljoen euro te investeren.  Infrax West beoordeelt de haalbaarheidsstudie dus positief. 

 

Ook de stad is van oordeel dat de aanleg en uitbating van een warmtenet in de 

navolgende straten haalbaar is: 

 

- Vlasstraat 

- Twee-Bruggenstraat 

- Leiestraat 

- Vrijdomkaai 

- Marktplein 

- Abdijstraat 

- Kortrijksestraat  (tot aan het hoekgebouw Abdijstraat – Kortrijksesteenweg 

(nu restaurant “Bord’eau”) en inclusief het rondpunt Schipstraat) 

- A. Pevernagestraat 

- Ballingenweg 

- Wagenweg 

- Tuinstraat 

- Gaversstraat 

- Zuidstraat 

- Arendsstraat 

- Stedestraat 

- Rietvoornstraat 

 

De uitvoeringsovereenkomst wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De bedingen van deze uitvoeringsovereenkomst komen billijk voor en vrijwaren naar de 

mening van het college de belangen en de rechten van de stad. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 12° van het 

gemeentedecreet gezien het een daad van beschikking betreft die niet nominatief in het 

budget is opgenomen. 

 

9 Vragenkwartiertje. 


