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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Budgetwijziging 2016/1.  Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Volgens artikel 154 par. 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

 

De budgetwijziging bevat: 

 

1. een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

2. een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op 

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

3. een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

4. de verplichte schema’s met de wijzigingen van het exploitatie-, het investerings- 

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijzing niet gewijzigd. 

 

In vergelijking tot het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 33.680.871 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

35.952.795 euro exploitatie-ontvangsten.  

 

Het investeringsbudget bedraagt 9.425.195 euro en de netto-aflossingen bedragen 

1.674.621 euro, waardoor er – na inbreng van het resultaat van de rekening 2015 van 

8.174.467 euro – geëindigd wordt op een gecumuleerd budgettair resultaat van 

3.389.631 euro. Na aftrek van de bestemde gelden, blijft er nog een resultaat op 

kasbasis van 1.340.159 euro. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 29 augustus 2016. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2016 vast met de 

voorgaande cijfers. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Stedenbouwkundige verordening terrassen openbaar domein.  Vaststelling.  

Het college stelde op 11.08.2015 een beleidskader inzake terrassen op openbaar domein 

vast. Tegelijk besliste het college tot wijziging van de nodige politionele elementen in de 

politieverordening en opname van de niet-politionele elementen in een 

stedenbouwkundige verordening. Na een bijkomende toetsing van het beleidskader aan 

de realiteit, werd nog tot een aantal aanpassingen beslist in het college van 13.10.2015. 



 

De verordening beoogt onder meer een harmonische integratie van terrassen op het 

openbaar domein in het stedelijk landschap en het garanderen van de beeldkwaliteit 

waartoe kan behoren: de schikking t.a.v. de gebouwen, de vormgeving van de gebruikte 

elementen en gepast materiaal- en kleurgebruik als bijdrage tot een evenwichtig 

straatbeeld. 

 

Na een eerste vaststelling van het ontwerp met wettelijke voorziene adviesronde, werd 

beslist om een groot aantal bepalingen van de verordening enkel voor het kerngebied te 

laten gelden. De ontwerp verordening werd vervolgens opnieuw vastgesteld in het 

college van 07.06.2016. 

 

Op 09.06.2016 werd advies gevraagd aan het Departement Ruimte Vlaanderen. Er werd 

geen advies ontvangen na 30 dagen. Volgens art. 2.3.2 van de VCRO mag aan de 

adviesvereiste worden voorbij gegaan. 

 

De ontwerp verordening werd als volgt geadviseerd door de GECORO (Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening) op 29.06.2016: 

 

“De GECORO adviseert de verordening gunstig mits: 

- het aanpassen van de verordening dat het laagste punt van de luifel op min. 2,2m 

boven het maaiveld hangt; 

- bij de windschermen te spreken over ‘doorzichtig’ veiligheidsglas; 

- een formulering te vinden waardoor opgelegd wordt dat beplanting in bloembakken 

boven de 80cm boven het maaiveld, geen schermwerking vertoont. 

De GECORO suggereert bovendien om de Kortrijksestraat mee te nemen in het 

kerngebied omdat dit visueel en gevoelsmatig tot het centrum behoort en men als het 

ware Harelbeke binnenrijdt vanaf die straat.” 

 

Het advies van de GECORO werd gevolgd en de tekst werd desgevallend aangepast, 

behoudens voor de afbakening van het kerngebied. Dit is afgestemd op het winkelgebied 

zoals gedefinieerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Markt en langs as 

Gentsestraat-Marktstraat).  

 

De verordening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die, volgens de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO) bevoegd is voor de definitieve vaststelling. 

 

Daarna wordt de verordening ter goedkeuring aan de Deputatie overgemaakt. 

 

 

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

Definitieve vaststelling na schorsing. 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ‘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 (departement Ruimte Vlaanderen) 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 (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) 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. 

 

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23.05.2016. 

Vervolgens werd het RUP overgemaakt aan de Provincie West-Vlaanderen en aan de 

Vlaamse Regering op 22.06.2016. 

 

Op 18.07.2016 ontving de stad het besluit van de Deputatie houdende de schorsing van 

voormeld gemeenteraadsbesluit wegens onverenigbaarheid met het Provinciaal 

Ruimtelijk Structuurplan (PRS). Het gemeentelijk RUP wordt getoetst aan het PRS West-

Vlaanderen. Binnen de gewenste ruimtelijke structuur kleinhandel wordt omtrent de 

vestiging van nieuwe kleinhandelszaken gesteld dat deze zich enkel kunnen vestigen in 

de stedelijke gebieden, in de kernen van het buitengebied en in de overige 

woonconcentraties volgens het schaalniveau en de ruimtelijke draagkracht van de 

desbetreffende nederzetting. Daarmee wordt een halt toegeroepen aan de lintvorming of 

inplanting van nieuwe alleenstaande kleinhandelszaken aan invalswegen of 

verbindingswegen gesitueerd in de open ruimte. Ook op bestaande bedrijventerreinen die 

niet als kleinhandelszone zijn aangemerkt, kunnen geen nieuwe kleinhandelszaken 

opgericht. Voor wat betreft de bestaande kleinhandelszaken buiten de kernen en de 

overige woonconcentraties wordt gesteld dat deze niet kunnen uitbreiden. Dit betekent 

dat de totale vloeroppervlakte (deels voor verkoop, deels voor berging) van de 

kleinhandelsactiviteit niet mag toenemen, tenzij om dwingende maatregelen (bv. met het 

oog op veiligheid). Dit principe uit het PRS wordt door het voorliggende RUP geschonden 

voor wat betreft de site Holvoet.  



Juridisch gezien betreft dit een niet bestaande zaak, ze is namelijk in zijn totaliteit niet 

vergund. Een nieuwe handelszaak op deze locatie is volgens het beleidskader uit het PRS 

niet mogelijk. Een RUP mag niet tot doelstelling hebben om wederrechtelijk tot stand 

gekomen zaken te regulariseren. De opname van deze zone moet beschouwd worden als 

een loutere regularisatie die niet aanvaard kan worden. Daarenboven is de activiteit niet 

meer op niveau van de woonconcentratie en dient deze ondergebracht te worden op 

kleinhandelszones binnen de kernen of steden. 

 

In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van zestig dagen die 

ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het 

ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen. Onverminderd artikel 2.2.14, 

§ 6, tweede lid, kunnen bij de definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het 

geschorste plan slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of 

voortvloeien uit het schorsingsbesluit. 

 

Het RUP werd aangepast: de site Holvoet, meerbepaald de zone voor handel met 

specialisatie, werd weggelaten uit het plangebied. De site Holvoet behoudt haar 

bestemming op het gewestplan, met name agrarisch gebied. 

 

De zone voor handel met specialisatie werd in zijn totaliteit geschrapt uit de 

stedenbouwkundige voorschriften. Vervolgens werd de nummering van 

zones/voorschriften, overal waar nodig, aangepast. De teksten uit de toelichtingsnota 

werden tevens aangepast. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van 2.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

ordening. 

 

 

4 Verkoop van het stadspand/-perceel Marktstraat 74.  Goedkeuren nieuwe 

verkoopsvoorwaarden (opsplitsing in 2 loten) en verkoopsbeloftes, in 

samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verkoopsvoorwaarden voor het 

stadseigendom in de Marktstraat 74, zoals eerder bepaald in de gemeenteraadszitting 

van 18.01.2016, te wijzigen. Sinds dit raadsbesluit en tot 20.04.2016 stond dit 

kadastraal perceel 1054h (kadastrale verkoopbare oppervlakte van 1685m) te koop mits 

een minimum instelprijs van 800.000 euro. De gevolgde procedure was de tweefasige 

‘verkoop tegen biedingen’ via tussenkomst van Afdeling Vastgoedtransacties. 

 

Omdat er geen ernstige biedingen tegen 20.04.2016 werden ingediend, besloot het 

schepencollege – in overleg met Vastgoedtransacties - op 26.04.2016 om de 

verkoopprocedure stop te zetten en de situatie opnieuw te evalueren. Het aanvaarden 

van dergelijk lage biedingen zou namelijk het financieel belang van de stad schaden. 

 

Nu wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om enkele verkoopsvoorwaarden voor dit 

perceel aan te passen met de bedoeling de verkoopopportuniteiten te maximaliseren.  

 

Ten eerste wordt het volledige perceel nu in 2 loten te koop aangeboden nl. in een 

gebouwd lot langs de voorkant gezien van in de Marktstraat (kant N43; lot 1 – 808m²) 

en in een onbebouwd lot (kant Leie; lot 2- 727m²) waarbij de nodige erfdienstbaarheden 

van doorgang en uitweg naar de Twee-Bruggenstraat zijn voorzien ten voordele van het 

lot 1. Beide loten werden opgenomen op het splitsingsplan van landmeter Verbuere van 

13.08.2016. 

 

  



Ten tweede wordt de initiële verkoopsprijs van 800.000 euro nu ook opgesplitst in functie 

van 2 evenwaardige loten. De respectievelijke minimale verkoopwaarde van beide 

percelen (mits voormelde erfdienstbaarheden van doorgang op het perceel Twee-

Bruggenstraat) wordt door Vastgoedtransacties bepaald op minimum 400.000 euro elk.   

 

De wijze van vervreemding ‘koop onder biedingen’ wordt als derde verkoopsvoorwaarde 

niet gewijzigd. Het is uit hoofde van ligging en configuratie aangewezen de omschreven 

loten onderhands respectievelijk te verkopen aan de hoogste bieder conform de eerdere 

door Vastgoedtransacties voorgelegde en door de gemeenteraad in zitting van 

18.01.2016 bevestigde werkwijze nl. ‘koop onder biedingen’.  

 

De gewijzigde verkoopsvoorwaarden voor en de respectievelijke beloftes tot verkoop van 

voormelde 2 loten tegen de minimaal te bekomen prijs van 400.000 euro voor elk, 

evenals de verkoopprocedure, worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is hiertoe bevoegd aangezien het gaat over een daad van beschikking 

omtrent onroerende goederen die niet nominatief in het budget is opgenomen.  

 

 

5 Onderzoek naar neven- en/of herbestemmingsmogelijkheden voor de Sint-

Jozefkerk op wijk ‘t Eiland. Goedkeuren van: 

a. de bestelling bij de Tijdelijke Vereniging 'Universiteit Hasselt, UR-

Architects, Architecten Broekx-Schiepers en Saida Heynickx' van de 

studie via het raamcontract 'Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken 

inzake transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies' van de 

Vlaamse Bouwmeester; 

b. de raming ten bedrage van 16.000 euro + 21 % btw, waarop 30 % 

subsidies worden aangevraagd. 

Via Intercommunale Leiedal bestelde de stad in 2015 in het kader van een PDPOIII-

project (Vlaamse ProgrammaDocument voor PlattelandsOntwikkeling) bij de Tijdelijke 

Verenging NOA/Desmet-Vermeulen de nevenbestemmingsstudie voor de Hulste-Kerk.  

 

Deze studie wees vooral op het potentieel van de kerkomgeving en (pastorie)tuin voor de 

dorpsgemeenschap. De stad betaalde de Tijdelijke Vereniging 19.240 euro (alles 

inbegrepen, inclusief de Leiedal-coördinatie) en ontving 10.635 euro subsidies via 

hoofdpromotor WVI. 

 

Begin 2016 lanceerde het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ een nieuwe 

projectoproep ‘Ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie van 

kerkgebouwen voor nieuwe functies’. Steden, gemeenten en kerkelijke besturen kregen 

aldus opnieuw de mogelijkheid om bij afroep, via het raamcontract van de Vlaamse 

Bouwmeester, een studiebureau de neven- en/of herbestemmingsmogelijkheden voor 

kerken te laten onderzoeken. 

 

Het coördinerend ‘Projectbureau’ stelde het stadsbestuur voor om zich te engageren om 

binnen voormeld raamcontract, de toekomstmogelijkheden te laten onderzoeken voor de 

Sint-Jozefkerk op ’t Eiland. 

 

Het college besliste principieel op 05.04.2016 om in dit project te stappen. De studie zou 

pistes kunnen onderzoeken en belichten waarbij de huidige en (deels) te behouden 

kerkfuncties in de Sint-Jozefkerk worden gecombineerd met ander (socio-cultureel, 

artistiek, publiek, …) gebruik. Er zijn geen intenties tot het onttrekken van dit 

kerkgebouw aan de eredienst maar onderzoek naar eventuele nevenbestemmingen is 

aangewezen. De stad neemt geen engagementen op korte/middellange termijn qua 

uitvoering van de bekomen onderzoeksresultaten.  



Een dergelijk toekomstgericht onderzoek sluit nauw aan bij de conceptnota ‘Een 

toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24.06.2011 en de omzendbrief van 

30.09.2011, beiden van Vlaams minister Bourgeois. Hierin worden de uitdagingen voor 

de toekomst van de Vlaamse kerkgebouwen belicht, in het bijzonder de zoektocht naar 

andere, zinvolle en betaalbare neven- en/of herbestemmingen. 

 

Via afroep en in overleg met het coördinerend ‘Projectbureau’, wordt voor de studie over 

de Sint-Jozefkerk de Tijdelijke Vereniging ‘Universiteit Hasselt, UR-Architects, Architecten 

Broekx-Schiepers en Saida Heynickx’ aangeduid.  

 

Het komt de gemeenteraad toe om: 

 

- goedkeuring te geven aan de levering binnen het raamcontract van de Vlaamse 

Bouwmeester van de studie voor de Sint-Jozefkerk op de wijk ‘t Eiland door de 

(door het Projectbureau) voorgestelde Tijdelijke Vereniging (bestaand uit 

Universiteit Hasselt, UR-ARCHITECTS, Architecten Broekx-Schiepers en Saida 

Heynickx); 

- goedkeuring te geven aan de raming voor de aanlevering van een ‘gangbare 

studie’ ten bedrage van 16.000 euro excl. 21 % btw; 

- de mogelijk te bekomen subsidies (30 % op 16.000 euro excl. 21 % btw = 5.808 

euro) via het Agentschap Binnenland Bestuur aan te vragen. 

 

De totale uitgave voor de stad bedraagt 16.000 euro excl. 21 % btw.  

 

Voormeld budget en de te verwachten subsidies worden op de wijziging der 

investeringstabel 2016 voorzien, zoals deze in de huidige zitting ter goedkeuring voorligt. 

 

 

6 Leveren en plaatsen afscheidsruimte kerkhof Hulste.  Goedkeuren bestek, 

raming  (24.500 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Het stadsbestuur heeft in zijn strategisch meerjarenplan beslist om verder werk te 

maken van het uitbreiden van de overdekte afscheidsruimtes op alle begraafplaatsen. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen afscheidsruimte kerkhof Hulste” werd 

een bestek met nr. 862.1-A.16/31 opgesteld door het departement grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.500 euro excl. 21 % btw of 29.645 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

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

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

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

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 222000/099010-GGZ-GGZ 20. 

 

 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 Terbeschikkingstelling brandweerkazerne aan brandweerzone Fluvia.  

Goedkeuren eerste bijakte. 

Tussen de stad en de brandweerzone bestaat een gebruiksovereenkomst van 23.01.2015 

waarbij de brandweerkazerne gelegen in de Twee-Bruggenstraat 2 te 8530 Harelbeke, 

eigendom van de stad Harelbeke, door de eigenaar aan de brandweerzone-gebruiker in 

gebruik wordt gegeven voor onbepaalde duur. 

 

In de overeenkomst is de conciërgewoning van deze brandweerkazerne begrepen. 

 

De stad en Fluvia wensen dat, aansluitend aan een tussengekomen regeling betreffende 

de dienst 100, de voormelde conciërgewoning met onmiddellijke ingang uit de 

gebruiksovereenkomst wordt gelicht.   

 

Het komt de gemeenteraad toe de eerste bijakte aan de gebruiksovereenkomst voor de 

brandweerkazerne eigendom van de stad Harelbeke gelegen in de Twee-Bruggenstraat 2 

goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43, par. 2, 12° van het gemeente-

decreet. 

 

 

8 TMVW (Farys). Algemene vergadering TMVW van 28 oktober 2016.  

Goedkeuren statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiging. 

Op 28.10.2016 gaat de buitengewone zitting van de algemene vergadering van TMVW 

(Farys) door.  Op de dagorde van deze vergadering staat een statutenwijziging 

geagendeerd. 

 

De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:  

 

1. De dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën 

heeft beslist dat FARYS/TMVW vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de 

rechtspersonenbelasting (RPB).  De kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de 

voorwaarde dat er geen dividenden meer worden uitgekeerd. 

2. Het schrappen van de mogelijkheid tot dividendenuitkeringen vergt een 

statutenwijziging. 

3. Artikel 65: batig saldo van de drinkwateractiviteiten 

Artikel 66: batig saldo van de zuiveringsactiviteiten 

Artikel 67: batig saldo van de wegenisactiviteiten 

Artikel 68: batig saldo van de secundaire activiteiten 

Artikel 69: batig saldo van de activiteiten aanvullende diensten 

Artikel 70: batig saldo van de financieringsactiviteit. 

 

Deze wijzigingen worden verduidelijkt in het ontwerp statutenwijziging – tekstuele 

wijzigingen opgesteld door TMVW (Farys). 

 

Het komt de gemeenteraad toe de statutenwijziging goed te keuren. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 21.03.2016 de heer Patrick Claerhout, schepen en 

de heer Eddy Glorieux, raadslid, aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger 

en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 



Tevens dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger in de 

buitengewone zitting van de algemene vergadering van 28.10.2016. 

 

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

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

9 Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs. 

Op donderdag 09.06.2016 heeft de algemene vergadering van OVSG, de 

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw, de beginselverklaring neutraliteit 

goedgekeurd. Ook VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, sloot zich 

hierbij aan. 

 

Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich duidelijker profileren als 

neutrale onderwijsverstrekker.  

 

Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project blijft 

tot de autonomie van het schoolbestuur behoren.  

 

Het is de bedoeling van het OVSG om hier een gemeenschappelijke noemer voor het hele 

stedelijk en gemeentelijk onderwijs aan toe te voegen, waaronder de lokale projecten 

een plek vinden. 

 

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

par. 1 eerste lid GD).  

 

 

10 Stedelijk basisonderwijs.  Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket voor 

het schooljaar 2016-2017. 

De voor het schooljaar 2016-2017 toegekende lestijden voor de stedelijke basisscholen 

volgens de telling op 1 februari worden aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Vanaf 1 september 2012 (decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 zoals laatst 

gewijzigd op 23 november 2015) is in het gewoon basisonderwijs een nieuw 

omkaderingsysteem van toepassing, deels gebaseerd op de socio-economische 

leerlingenkenmerken. 

 

Iedere school heeft vanaf 1 september 2012 een aantal SES (sociaal economisch statuut) 

lestijden, zowel in het kleuter als in het lager. Voor de toekenning van de SES uren wordt 

er rekening gehouden met het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal niet-

Nederlands en het recht op een schooltoelage. 

 

 

Basisomkadering school Zuid: 

 

Kleuters op 1 februari 128 

5 uren SES 

Leerlingen lager   129 

8 uren SES 

 

  



Basisomkadering school Noord: 

 

Kleuters op 1 februari 121  waarvan 1 leerling aan 1.5 totaal 122.5 

9 uren SES 

Leerlingen lager  133  waarvan 1 leerling aan 1.5 totaal 134.5 

10 uren SES 

 

Basisomkadering school Centrum: 

 

Kleuters op 1 februari 84  waarvan 1 leerling aan 1.5 totaal 85.5 

21 uren SES  

Leerlingen lager  147  waarvan 2 leerlingen aan 1.5 totaal 150 

35 uren SES 

 

 

11 Stedelijk basisonderwijs.  Aanpassing schoolreglement. 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders regelt. 

 

Het huidig schoolreglement van het basisonderwijs dient aangepast te worden voor 

volgende punten: 

 

- Aanpassing prijs maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteit. 

- Art 15 schoolloopbaan: 

het artikel betreffende eindbeslissing ouders bij een achtste jaar lager onderwijs, 

wordt vervangen door de leeftijd van 14 jaar. 

- Uitschrijven van beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting. 

- Uitschrijven van beroepsprocedure bij betwisting getuigschrift. 

- Artikel 37 rookverbod: 

het is verboden te roken tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

Volgende zaken verschuiven naar de afsprakennota: 

 

- Procedure van inschrijving en schoolverandering. 

- Schorsing van lessen wegens bepaalde omstandigheden. 

- Grensoverschrijdend gedrag. 

- Overdracht multidisciplinair CLB-dossier. 

- Keuze van levensbeschouwelijke vakken. 

- Vrijstelling wegens een bepaalde handicap. 

- Klachtenprocedure. 

- Medicatiebeleid. 

 

De aanpassing van het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs wordt ter 

goedkeuring voorgelegd. De tekst werd overlegd op 21.06.2016 in de schoolraad. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de reglementerende bevoegdheid. 

 

 

12 Stedelijk basisonderwijs.  Aanpassing arbeidsreglement. 

Het schoolbestuur moet voor al zijn personeelsleden een arbeidsreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen schoolbestuur en personeelsleden regelt.  

 

Het arbeidsreglement werd syndicaal overlegd op 29.02.2016.  

 

 



Het huidig arbeidsreglement dient op onderstaande punten te worden aangepast. 

- Aanpassing orde- en tuchtregeling 

o Artikel 108   Preventieve schorsing 

- Aanpassingen bevoegdheden en verantwoordelijkheid personeel 

o Artikel 126 § 2 Deontologische code gemeentepersoneel 

o Artikel 143   Respecteren grondwettelijke beginselen inzake 

rechten van de mens en het kind in bijzonder 

- Gebruik van communicatie- en informaticatoepassingen 

Artikel 177 

- Medicatiebeleid 

Artikel 199 § 2 

- Aanpassing bescherming psychosociale risico’s op het werk 

Artikel 214 §1 

 

De aanpassing van het arbeidsreglement voor het personeel van het stedelijk 

basisonderwijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van zijn reglementerende bevoegdheid. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

In het weekend van 16.09.2016 tot 18.09.2016 gaat in Harelbeke de kermis Harelbeke 

Feest door. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

besliste de gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 

op te stellen in functie van voormeld evenement. 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 (wet betreffende de 

civiele bescherming van 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Harelbeke Feest, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 06.06.2016.  

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de 

gouverneur. 

 

De beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

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

Feest goed te keuren. 

 

14 Vragenkwartiertje. 


