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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

Op 02.01.2013 legde de heer Filip Kets de eed af als gemeenteraadslid. 

 

Bij brief van 30.09.2016, ontvangen op 30.09.2016, biedt hij zijn ontslag als 

gemeenteraadslid aan.  Dit ontslag wordt definitief zodra de (plaatsvervangende) 

voorzitter ervan kennis heeft genomen.   

 

De (plaatsvervangende) voorzitter werd per mail van 30.09.2016 van het ontslag van de 

heer Filip Kets ingelicht. 

 

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

gemeenteraadslid wordt aangeboden door de heer Filip Kets. 

 

 

2 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

Ingevolge het ontslag van de heer Filip Kets 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 de heer Filip 

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

mevrouw Daphné Malfait, Wolvenstraat 55 te 8530 Harelbeke. 

 

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

Malfait 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 plaatsvervangende 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." 

 

 

3 Verkozenverklaring van een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. 

Onder de gelding van de nieuwe gemeentewet werd de gemeenteraad voorgezeten door 

de burgemeester of zijn vervanger. 

 

In het gemeentedecreet is dit niet langer het geval.  De gemeenteraad kiest zijn 

voorzitter uit eigen rangen onder de leden van de gemeenteraad van Belgische 

nationaliteit (art. 8 GD).  De verkiezing gebeurt in principe op basis van een voordracht 

die, wanneer hij ontvankelijk is, aanleiding geeft tot een verkozenverklaring.  Dit geldt 

ook voor de tussentijdelijke vervanging indien er bij de oorspronkelijke voordracht geen 

opvolgers zijn voorgedragen (zelfde artikel). 

 

Met het einde van zijn lidmaatschap van de gemeenteraad is in hoofde van de heer Filip 

Kets ook een einde gekomen aan zijn mandaat van voorzitter van de gemeenteraad. 

 

Bij de start van de legislatuur 2013 – 2018 was er voor het mandaat van voorzitter van 

de gemeenteraad een ontvankelijke voordracht van 19.12.2012 voor de heer Michaël 

Vannieuwenhuyze (tot 31.12.2015) en voor de heer Filip Kets (vanaf 31.12.2015).  

Beiden werden met inachtneming van de voormelde data verkozen verklaard.   

 

Er zijn in de voordracht van 19.12.2012 geen verdere opvolgers voorgedragen.  Bijgevolg 

dient tot een nieuwe verkiezing overgegaan, met voorrang aan de verkozenverklaring.  

 

De voordracht moet uiterlijk acht dagen vóór de zitting tijdens de kantooruren bij de 

gemeentesecretaris worden ingediend.  Zowel de burgemeester-raadslid, de schepenen-

raadslid, als gewone raadsleden kunnen voorzitter van de gemeenteraad zijn.  Een 

burgemeester buiten de raad of een schepen buiten de raad kan géén voorzitter van de 

gemeenteraad zijn. 

 

Op 30.09.2016 werd een voordrachtakte als kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad 

ingediend op naam van de heer Willy Vandemeulebroucke, Wilgenlaan 8 te 8530 

Harelbeke. 

 

De voordracht is maar ontvankelijk : 

 

- indien de voorgedragen kandidaat-voorzitter de Belgische nationaliteit heeft.  Voor de 

kandidaat opvolgend-voorzitter geldt dat de nationaliteitsvoorwaarde maar moet 

voldaan zijn op het ogenblik van de opvolging; 

- indien de voordracht tijdig werd ingediend; 

- indien hij is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op alle lijsten die 

aan de verkiezingen deelnamen (waardoor per definitie maar één ontvankelijke 

voordracht die leidt tot verkozenverklaring kan worden ingediend); 

- én indien hij is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde 

lijst als de voorgedragen kandidaat.   Indien de lijst waarop de kandidaat-voorzitter 

werd verkozen maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van 

hen.  Deze meerderheidsvereiste geldt zowel voor de voorgedragen kandidaat als 

voor de voorgedragen kandidaat-opvolger(s), op straffe van onontvankelijkheid van 

de gehele voordracht. 

 

Elk gemeenteraadslid mag ook maar één voordracht voor de verkiezing van de voorzitter 

op de installatievergadering ondertekenen.  

 



Bij de beoordeling van het vereiste aantal handtekeningen mag enkel rekening worden 

gehouden met de handtekening van de verkozenen die de eed hebben afgelegd. 

 

Indien geen ontvankelijke voordracht wordt overhandigd, gaat de gemeenteraad binnen 

de veertien dagen over tot verkiezing van een voorzitter. 

 

De gemeenteraadsleden kunnen dan uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende 

raadszitting een voordrachtakte aan de gemeentesecretaris bezorgen. 

 

Met uitzondering van de voorwaarde dat de voordracht moet getekend zijn door de 

meerderheid van alle gemeenteraadsleden gelden dan alle andere regels inzake 

ontvankelijkheid. 

 

Van zodra de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad op de installatievergadering 

verkozen is verklaard, treedt hij in functie.  Het gemeentedecreet voorziet geen 

bijkomende eed voor de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

 

4 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 17.10.2016. 

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 de heer Filip Kets als 

gemeenteraadslid en de installatie van mevrouw Daphné Malfait. 

 

 

5 Raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst.  Vervanging 

vertegenwoordiger voor de fractie sp.a-Groen. 

Ingevolge de ontslagname dd. 30.09.2016 van de heer Filip Kets als gemeenteraadslid 

dient het ontslagnemend gemeenteraadslid als commissieraadslid voor de sp.a.-Groen-

fractie vervangen te worden in de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire 

dienst. 



 

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 een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

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

grondgebiedszaken en facilitaire dienst door de sp.a.-Groen-fractie een akte van 

voordracht ingediend op 30.09.2016 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 Daphné Malfait. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevrouw Daphné Malfait als stemgerechtigd lid voor de sp.a-Groen-

fractie van de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van 

de heer Filip Kets. 

 

 

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

welzijn.  Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie sp.a-Groen. 

Ingevolge de ontslagname dd. 30.09.2016 van de heer Filip Kets als gemeenteraadslid 

dient het ontslagnemend gemeenteraadslid als commissieraadslid voor de sp.a.-Groen-

fractie vervangen te worden 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 GD werd voor de raadscommissie werken, 

ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn door de sp.a-Groen-fractie een akte 

van voordracht ingediend op 30.09.2016 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 Daphné Malfait. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient een geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevrouw Daphné Malfait als stemgerechtigd lid voor de sp.a-Groen-

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

ter vervanging van de heer Filip Kets. 

 

 

  



7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  Beslissing van 

22.09.2016 houdende principiële goedkeuring tot de oprichting van een 

zorgbedrijf.  Inname van een standpunt door de gemeenteraad. 

1. Aanleiding en overwegingen 

De stad kreeg op 26.09.2016 kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 

22.09.2016 betreffende de principiële goedkeuring tot de oprichting van een zorgbedrijf. 

 

Het OCMW Harelbeke heeft een onderzoek verricht naar de toekomstige mogelijkheden 

inzake de organisatie van de zorg in Harelbeke voor de komende tien tot twintig jaar.  

 

Uit dit onderzoek wordt de oprichting van een zorgbedrijf als logische resultante naar 

voor geschoven.   

 

De principiële beslissing tot de oprichting van een zorgbedrijf voor alle huidige en 

toekomstige publieke zorgactiviteiten, voorzien van de nodige ondersteunende diensten, 

werd voorgelegd aan de OCMW-raad in de genoemde zitting. 

De OCMW-raad besliste blijkens het beschikkend gedeelte van de OCMW-raadsbeslissing 

van 22.09.2016 als volgt: 

 

“Art. 1:  de oprichting van een Zorgbedrijf principieel goed te keuren waarbij alle 

zorgelementen in het kader van het zorgcontinuüm worden opgenomen net als 

de nodige ondersteunende diensten. 

Art. 2:  om bij de oprichting van het Zorgbedrijf de Stad te betrekken als partner, 

minstens de vraag expliciet te stellen.  

Art. 3:  het advies te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Art. 4:  een stuurgroep op te richten om de effectieve oprichting voor te bereiden, 

bestaande uit de burgemeester, 2 schepenen, de stadssecretaris, de Voorzitter, 

de OCMW secretaris en 2 leden van het Vast bureau.” 

 

Het college is van oordeel dat de oprichting van een zorgbedrijf een piste is die verder 

onderzoek verdient, thans in de concrete Harelbeekse context en in functie van de 

concrete vormgeving van dergelijk zorgbedrijf.   

 

Het college wil echter op die wijze niet vooruitlopen op de resultaten van het verdere 

onderzoek (resultaten die positief of negatief kunnen zijn) en, indien dit onderzoek zou 

leiden tot de conclusie dat effectief een zorgbedrijf wordt opgericht, de alsdan te nemen 

beslissingen. 

 

In die optiek is het naar de mening van het college aangewezen dat: 

 

(a) de stad deelneemt aan dit verder onderzoek, thans in de concrete Harelbeekse 

context en in functie van de concrete vormgeving van dergelijk zorgbedrijf; 

(b) de stad deelneemt aan de genoemde stuurgroep die een eventuele effectieve 

oprichting van een zorgbedrijf voorbereidt en waarin de verdere vormgeving van 

het zorgbedrijf, zowel qua organisatie, deelname van de stad, financiering, duur, 

rechtsvorm en andere statutair te regelen zaken alsook rechtspositie van het 

personeel enz. verder wordt onderzocht. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

De stad neemt deel aan het verder onderzoek betreffende de modaliteiten van  een 

eventuele oprichting door het OCMW Harelbeke van een zorgbedrijf in functie van de 

concrete Harelbeekse context en de concrete vormgeving van dit zorgbedrijf. 

 



De stad neemt daartoe deel aan de in de beslissing van de OCMW-raad genoemde 

stuurgroep die een eventuele effectieve oprichting van een zorgbedrijf voorbereidt en 

waarin de verdere vormgeving van het zorgbedrijf, zowel qua organisatie, deelname van 

de stad, financiering, duur, rechtsvorm en andere statutair te regelen zaken alsook 

rechtspositie van het personeel enz. verder wordt onderzocht.   

 

De gemeenteraad hecht zijn akkoord aan de samenstelling van de stuurgroep. 

 

De stad zal aan deze stuurgroep deelnemen via twee leden van het college. 

 

Met deze beslissing wenst de gemeenteraad echter niet vooruit te lopen op de resultaten 

van het verdere onderzoek (resultaten die positief of negatief kunnen zijn) en, indien dit 

onderzoek zou leiden tot de conclusie dat effectief een zorgbedrijf wordt opgericht, de 

alsdan door de gemeenteraad te nemen beslissingen – te nemen beslissingen 

waaromtrent voorbehoud wordt gemaakt. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

8 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan en inrichtingsnota 

Openruimtekamers Gavers en Esser. Advies ontwerp. 

Procedureel 

 

De provincieraad heeft in zitting van 23.06.2016 het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (PRUP) Openruimtekamers Gavers en Esser met bijhorend 

onteigeningsplan én de inrichtingsnota Openruimtekamers Gavers en Esser vastgesteld. 

Het openbaar onderzoek loopt van 22.08.2016 tot en met 20.10.2016, de termijn 

waarbinnen de gemeenteraad advies kan uitbrengen op het plan en inrichtingsnota aan 

de PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). 

 

Er werd een informatievergadering gehouden op 08.09.2016. 

 

Het college van burgemeester en schepenen bracht eerder een gunstig advies uit op het 

voorontwerp op de plenaire vergadering van 26.01.2016 mits het vertalen van de visie 

uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) in de visie rond het uitbreiden van 

het domein, de verwijzing naar de beleidskaders uit het GRS uit de deelstructuren, het 

integreren van erfgoedwaarde in de voorschriften en het schrappen van de mogelijkheid 

van boogschieten in de zone voor natuurpark. Het is aangewezen het plan aan te passen 

volgens de gegeven bemerkingen en het plangebied uit te breiden op Zwevegem. 

 

In dezelfde zitting van 26.01.2016 heeft het college een planologische delegatie verleend 

inzake zonevreemde woningen. Met het PRUP wordt immers het deelplan 

‘Landbouwgebied aansluitend bij De Gavers’ uit het gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde 

woningen stedelijk gebied’ van rechtswege opgeheven. De provincie maakte van in het 

begin duidelijk dat zij de voorschriften hierover gingen overnemen. 

 

Het PRUP en inrichtingsnota werden besproken op de raadscommissie grondgebiedszaken 

op 07.09.2016. De voornaamste bemerkingen gingen over beheerskosten en 

onteigening, welke zijn opgenomen in het uiteindelijke voorstel van advies. 

 

Inhoudelijk 

 

Hieronder worden, behoudens een aantal technische opmerkingen of verduidelijkingen, 

de bemerkingen opgesomd op de verschillende onderdelen. 

 



Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

 

Het PRUP omvat een noordelijke openruimtekamer met het provinciaal domein De Gavers 

en een zuidelijke kamer Esser. Het is de bedoeling deze gebieden ‘eco-agrarisch’ te 

ontwikkelen. Het RUP is daartoe één instrument waar de volgende doelstellingen in 

opgenomen zijn: 

 

- Uitbreiden en versterken van het provinciaal domein De Gavers 

- Uitbreiden en versterken groenpool 

- Landbouwgebied vrijwaren voor de grondgebonden beroepslandbouw 

- Duidelijke keuze maken tussen natuur en landbouw 

- Recreatieve verbinding tussen Gavers en Kanaal 

- Mobiliteitsverhaal De Gavers 

- Rechtszekerheid/duidelijkheid bieden voor zonevreemde woningen 

 

Het PRUP is in overstemming met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).  

 

Een aantal bemerkingen op het voorontwerp worden hernomen, gezien de stad overtuigd 

is dat deze meerwaarde betekenen aan het plan inzake mogelijkheden of duidelijkheid: 

 

- Er wordt gezien de planologische delegatie en overname van de voorschriften uit 

het gemeentelijk RUP op aangedrongen om voor de verspreide woningbouw en de 

gemengde wooncluster de toelichtende bepalingen (in het RUP zonevreemde 

woningen stedelijk gebied is dit kolom C) op te nemen in het provinciaal RUP 

gezien deze een meerwaarde betekenen in het lezen van de voorschriften en de 

definities verduidelijken. 

- De begrenzing van de cluster Iepersestraat moest nagekeken worden. Is het 

opportuun aansluitende hoeves mee op te nemen (of niet) en moet op basis van 

onderlinge afstand ook niet de link gemaakt worden naar de twee woningen langs 

de overzijde (beperkt deel perceel). 

Vanuit het principe dat men net de particuliere druk op hoeves wil verkleinen, is 

het begrijpelijk dat er niet gekozen wordt om de hoeves in de cluster mee te 

nemen. Echter de onderlinge afstand tussen woning Iepersestraat 83 en 60/62 is 

minder dan 30m. Deze woningen vallen dus niet onder de verspreide woningbouw 

zoals opgenomen in het GRS op p. 28 maar wel onder de cluster van de 

Iepersestraat. 

 

Op de bemerking over de uitbreiding van het plangebied naar Zwevegem is niet ingegaan 

omdat deze percelen reeds in herbevestigd agrarisch gebied liggen. Het is een gemiste 

kans om niet dezelfde voorschriften op te leggen, maar een advies inzake uitbreiden 

plangebied in deze fase (openbaar onderzoek) heeft geen nut, gezien de wetgeving het 

uitbreiden van het plangebied na plenaire vergadering niet toelaat. 

 

Er zijn een aantal bijkomende bemerkingen: 

 

- Bij nazicht blijkt dat toch een aantal voorschriften uit het gemeentelijk RUP niet 

worden overgenomen, die aangeduid worden in bijlage. Deze voorschriften dienen 

opgenomen te worden bij de zonevreemde woningen in art. 3. Deze voorschriften 

zijn meer dan  relevant (marginale volume-uitbreiding bv. t.b.v. aanbrengen 

isolatie) en het weglaten van deze voorschriften houden een belangrijke 

vermindering van de verkregen rechten in (bijgebouwen). 

- Voor de woningen in agrarisch gebied wordt verwezen naar de mogelijkheden in 

de Vlaamse Codex. Deze zijn momenteel zeer ruim en bieden t.a.v. andere 

zonevreemde woningen in Harelbeke geen nadelen (behoudens marginale 

volume-uitbreiding zoals hierboven vermeld). De stad stelt zich hier de vraag of 

de voorschriften inzake tuinaanleg, die Harelbeke in het ganse grondgebied 

hanteert ook niet opgenomen moeten worden.  



Deze voorschriften bieden een meerwaarde naar het tegengaan van vertuining 

van het agrarisch gebied, wat net één van de doelstellingen is van voorliggend 

RUP. Voor de redenering inzake marginale volume-uitbreidingen geldt hetzelfde 

als hierboven vermeld. 

- In de lopende aanvraag tot terreinaanlegwerken en grondwerken t.b.v. aanleg 

poelen, natuurspeelzone en vleermuiskelder door het provinciebestuur West-

Vlaanderen op het domein De Gavers werd door het college opgemerkt dat p. 4 

van de nota een alternatieve zoekzone voor een domeingebouw ingetekend wordt 

bij de cafetaria. Dat lijkt in te gaan tegen de geest van de voorschriften van het 

RUP, het is ook niet duidelijk of dit nog een relevante vraag is. De vraag is dan 

ook of de optie dat gebouwen, naast zone Zuid, ook kunnen nabij de cafetaria, 

niet moet verstrengd worden in artikel 5 (p. 30). 

 

Inrichtingsnota 

 

De inrichtingsnota is een instrument uit het decreet landinrichting waarin opgegeven 

wordt welke instrumenten zullen ingezet worden voor de realisatie van een plan. Deze 

inrichtingsnota volgt eveneens het proces van openbaar onderzoek en vaststelling door 

de provincieraad. De inrichtingsnota focust zich op zones waar ambities bestaan naar 

bijkomende verwerving, inrichting en beheer. De inrichtingsnota bevat een 

uitvoeringsprogramma en financieringsplan. 

 

In het financieringsplan zijn een drietal beheerstaken ten koste van Harelbeke zonder 

voorafgaand overleg: 

 

o het onderhoud (= eventueel herstel) van de tractorsluis in de Iepersestraat  

o het onderhoud van de fietsverbinding ‘missing link’ 

o het onderhoud van de wandelverbinding. 

 

Het is noodzakelijk dat vooraleer hier definitieve keuzes gemaakt worden, er overleg 

gepleegd wordt tussen stad-provincie om de methodiek en derhalve beheerskosten bij 

een partij onder te brengen. 

 

Verwervingsinstrumenten 

 

Bij het PRUP hoort ook een onteigeningsplan en voorkooprecht. Het onteigeningsplan 

kadert in de uitbreiding van het provinciaal domein (natuurpark) en de aanleg van een 

waterbufferbekken. Het voorkooprecht binnen natuurgebied is ter eigen verwerving, 

opnieuw om het domein uit te breiden, het voorkooprecht buiten natuurgebied zal 

toegepast worden om dit te kunnen aanwenden voor uitruil (van landbouwers die grond 

verloren in natuurgebied). 

 

Op de informatievergadering waren de reacties op de onteigening uitgesproken. Blijkbaar 

gaat de verwerving via onteigening voor vele burgers ‘te vlug’. Aangezien de 

onteigeningen op een korte termijn van 2 jaar gepland zijn, kan hier niet mee akkoord 

gegaan worden wat het gedeelte betreft voor de uitbreiding van het domein. 

Er kan een oplossing gezocht worden met beheersovereenkomsten, temeer bepaalde 

verwervingen niet direct een wijziging van beheer zullen omvatten (bv. onteigening 

weide met daarna beheersovereenkomst voor landbouweducatie, kan ook zonder 

onteigening). 

 

Advies 

 

Het ontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en 

Esser en bijhorend onteigeningsplan wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits: 

 



- het opnemen van de ontbrekende voorschriften uit het gemeentelijk RUP 

zonevreemde woningen stedelijk gebied en het overnemen van alle toepasselijke 

toelichtende voorschriften (gezien de planologische delegatie) 

- de onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het domein te schrappen. 

 

Het is aangewezen rekening te houden met de overige bemerkingen. 

 

De inrichtingsnota Openruimtekamers Gavers en Esser wordt voorwaardelijk gunstig 

geadviseerd mits rekening te houden met de gegeven bemerkingen op de 

financieringsnota en de onteigening ten behoeve van de uitbreiding van het domein te 

schrappen.  

Het is aangewezen rekening te houden met de bemerking inzake het kaartmateriaal. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van 2.2.10 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

ordening. 

 

 

9 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling ‘Lange Meers’ (thans 

gekend als Nobel-, Hermelijn-, Reinaert- en Cantecleerstraat) door NV 

Vlasimmo aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

Langs de Steenbrugstraat realiseerde NV Woningbouw Paul Huyzentruyt (gevestigd te 

8791 Waregem) in samenwerking met NV Vlasimmo de verkaveling ‘Langemeers’, thans 

gekend als Nobel-, Hermelijn-, Reinaert- en Cantecleerstraat.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het verkavelingscontract van 03.06.2008 moet 

de eigenaar van de grond (NV Vlasimmo) alle openbaar bestemde stroken kosteloos en 

onbelast overdragen aan de stad ter inlijving in het openbaar domein. 

Deze over te dragen zones zijn aangeduid op het overdrachtsplan van 07.10.2015 van 

landmeters-experts Luc en Barbara Callens uit Kortrijk en betreffen 74a 36ca wegenis en 

31a 55ca openbaar groen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de ontwerp-overdrachtsakte (opgemaakt door notaris 

Lambrecht uit Heule in opdracht en voor rekening van de overdrager NV Vlasimmo) 

voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan deze kosteloze overdracht 

en overdrachtsakte.  

 

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

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

 

 

10 Infrastructuurwerken private verkaveling 'Woonpark' (VK Bouw Paul 

Huyzentruyt/NV Dumobil/NV Geldof Invest). Goedkeuren tracé der 

wegenis. 

Op gronden gelegen ten noorden van de Stedestraat zullen Bouw Paul Huyzentruyt, NV 

Dumobil en NV Geldof Invest, respectievelijk gevestigd Grote Heerweg 2 te 8791 

Beveren-Leie, Felix D-Hoopstraat 180 te 8700 Tielt en Broelstraat 31 te 8530 Harelbeke, 

een verkaveling realiseren deels op grondgebied Harelbeke en deels op grondgebied 

Kuurne.   

 

De verkaveling op grondgebied Harelbeke omvat 49 loten voor ééngezinswoningen en 2 

loten voor meergezinswoningen alsook openbare parkzone, en heeft een totale 

oppervlakte van circa 2,3ha.   



De verkaveling is gelegen in het stedelijk woongebied volgens het Gewestelijk Ruimtelijk 

UitvoeringsPlan (GRUP) afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk deelplan Ter Perre 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 20.01.2006. 

Voor de uitrusting van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaars legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Het tracé der wegenis wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet bepaald is 

in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) (zie art. 4.2.17 § 2 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening). 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het tracé der wegenis goed te keuren. 

 

 

11 Omvormen Broekplein.  Goedkeuren bestek, raming (35.301 euro + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

De omvorming van het Broekplein maakt deel uit van de omvorming van het groen op de 

Arendswijk.  Momenteel is het Broekplein een ongebruikt, onderhoudsintensief en visueel 

weinig aantrekkelijk plein.  De huidige infrastructuur, zoals zitbanken en een zandbak, is 

in een toestand die niet overeenstemt met de huidige standaard. 

 

De omvorming komt er na een burgerparticipatie.  Er wordt voorzien in een 

monolithische betonverharding en kunststofgrasplaten als verharding.  Verder komen er 

vaste planten, een stukje bloemenweide, wadi’s en natuurlijke speelelementen.  Op 

vraag van de buurt komt er eveneens een multifunctioneel dolomietveld dat gebruikt kan 

worden als pentanqueveld, ontmoetingsplaats, … 

 

In het kader van deze opdracht “Omvormen Broekplein” werd een bestek met nr. 16_29 

opgesteld door het departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.301 euro excl. btw of 42.714,21 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

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

budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.3.1B (actieplan AP2.3) (Actie 2.3.1). 

 

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). 

 

 

12 Raamcontract landmeter.  Goedkeuren bestek, raming (24.793,38 euro + 

21 % btw) en gunningswijze. 

Sinds 01.01.2015 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor de gemeenten omtrent het 

aanleveren van as-builtplannen aan AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie 

Vlaanderen) dit voor het gebruik in het GRB (Grootschalig ReferentieBestand). 

 

Door het gebruik van as-builtplannen voor het bijhouden van het GRB hanteert de 

hogere overheid het principe ‘eenmalige inwinning, meervoudig gebruik’.  In het kader 

van de uitvoering van de werken wordt er vandaag reeds een as-builtplan gevraagd bij 

de oplevering van de werken.  Door het plan ook te gebruiken voor de actualisatie van 

het GRB kunnen dubbele opmetingen vermeden worden en op die manier kosten 

bespaard. 

 

Het recupereren van as-builtplannen vormt een aanvulling op het centraal beheer van 

het GRB door het AGIV. Door as-builtplannen te integreren in het GRB wordt getracht de 

doorlooptijd tussen de uitvoering van de werken en het ter beschikking stellen van een 

actueel GRB zo kort mogelijk te houden. 

Het aanleveren van GRB-conforme as-builtplannen wordt bepaald bij art. 13, §3 en §4 

van het GRB-decreet van 16 april 2004. 

 

Op 21.04.2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om voor de kleinere 

werken, zoals aanpassing fietspad Bavikhoofsestraat, Kuurnsestraat, aanleg 

verkeerspoort, plaatsen bushokje of fietsenstalling, heraanleg pleintje, … een 

raamcontract op te maken voor een landmeter. 

De opdracht wordt niet beperkt tot het louter inmeten na de werken voor de opmaak van 

een as-built.  Het lijkt zinvoller om de landmeter vooraf de gegevens te laten inmeten en 

de aanpassingen reeds in te tekenen op een plan.   

Op deze wijze kan de investering van de landmeter ook renderen voor de stad.  Er is dan 

namelijk een goed plan voor de opmaak van een bestek. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 16_35 opgesteld door het 

departement grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.793,38 euro excl. btw of 30.000 

euro incl. 21 % btw. 

De stad beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over 

de exact benodigde hoeveelheden. 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden (dienstjaar 2017-

2018-2019). 

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

zonder bekendmaking dit 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 kandidaten speelt 

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven kandidaten 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 214007/020000-GGZ-GGZ 51 en in het budget van 2018 en 2019. 

 



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). 

 

 

13 Infrastructuurwerken bouwproject 'Vierkeerstraat' (CV Mijn Huis). 

Goedkeuren tracé der wegenis. 

Op gronden gelegen in de Vierkeerstraat zal CV Mijn Huis een bouwproject realiseren.  

Het bouwproject omvat 12 loten voor woningbouw waarvan 8 loten voor halfopen 

bebouwing en 4 voor gesloten bebouwing en heeft een totale oppervlakte van  38a en 

54ca.  Het bouwproject is gelegen in het woonuitbreidingsgebied volgens het Gewestplan 

Kortrijk (K.B. van 04.11.1977).  Voor de uitrusting van het bouwproject dient wegenis en 

infrastructuur aangelegd te worden. 

 

De projectovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met het bouwproject en die deze volledig ten laste van de 

projectontwikkelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende 

overheid, hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Het tracé der wegenis wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) (zie art. 4.2.17 § 2 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het tracé der wegenis goed te keuren. 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

14 Leveren en plaatsen van omheining en amfitheater school Centrum. 

Goedkeuren bestek, raming (12.000 euro + 6 % btw) en gunningswijze. 

Naar aanleiding van het renoveren van de sanitaire blok van de school Centrum werd ook 

de speelplaats aangepakt.  Voor het verder afwerken van de groene speelplaats is het 

nodig een afsluiting te plaatsen met daarin een amfitheater verwerkt. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.000 euro excl. btw of 12.720 euro 

incl. 6 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van 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 222000/080021-WOL-WOL 74. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15 Infrax West. Buitengewone algemene vergadering van 24.10.2016.  

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. 

Op maandag 24.10.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Infrax West 

plaats om 18.00 uur in de lunchruimte van het Infrax gebouw te Torhout, Noordlaan 9. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

Buitengewone algemene vergadering 

 

1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2017 

2. Begroting 2017 

3. Voorlopige resultaten 2016 

 

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

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.  

 

Thans dient de gemeenteraad de agenda van deze vergadering goed te keuren en dient 

het mandaat van de vertegenwoordiging te worden bepaald. 

 

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

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

samenwerking. 

 

 

16 TMVW (FARYS).  Overgang van de  A-divisie van intercommunale TMVW 

(FARYS) naar een dienstverlenende vereniging TMVS.   Deelname aan het 

overlegorgaan en aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in dit overlegorgaan. 

1. Aanleiding 

 

De stad Harelbeke is in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van 19.10.2015 

toegetreden tot de A-divisie (aanvullende diensten) van de intercommunale TMVW 

(FARYS).  De toetreding gebeurde met het oog op de aankoop van wegeniszout. 

 

Ingevolge het decreet van 25.04.2014 (B.S. 04.07.2016), dat een 

samenwerkingsakkoord goedkeurt tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest over gewestgrensoverschrijdende intercommunales,  moeten de 

activiteiten van de A-divisie van intercommunale TMVW (FARYS) binnen het jaar na de 

inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord voldoen aan de regels van het Vlaamse 

decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 (DIS).  Daartoe wordt 

de oprichting van een dienstverlenende vereniging TMVS (S staat voor service) 

opgestart. 



 

De deelname in TMVW is ontstaan uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking 

voor complexe dossiers of in functie van het realiseren van schaalvoordelen.  De 

deelname in TMVW heeft haar meerwaarde aangetoond op operationeel en financieel 

vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige 

begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur. 

 

TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

De gemeenteraad is bevoegd om de hierna vermelde beslissing te nemen bij toepassing 

van art. 43 par. 2, 5°. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

2.1. De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in 

het kader van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende 

diensten op het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en 

facilitymanagement en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het met 

dat doel in de zin van artikel 25, eerste lid van het decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking op te richten overlegorgaan.  

 

2.2. Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten 

uitvoeren:  

 

2.2.1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor 

de studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van 

onder andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management. 

 

2.2.2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de 

mogelijke oprichting van een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan 

overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke 

samenwerking (DIS) aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking 

waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

 

- een grondige motiveringsnota; 

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten 

en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving 

van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving 

van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, 

en de controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

 

2.3. Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 

haar eindrapport te bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve 

gemeenteraden. 

 

2.4. Via geheime stemming moet een effectief en een plaatsvervangend lid in het 

overlegorgaan worden aangesteld.  Dit dient te gebeuren via een geheime 

stemming. 

 

 

  



DEPARTEMENT FINANCIËN 

17 Kerkfabriek Sint-Rita. Goedkeuren tweede wijziging meerjarenplan 2014-

2019. 

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van honderd 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 22.09.2016 heeft de stad een tweede meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Rita. 

 

Het overzicht gemeentelijke toelagen is als volgt. 

 

Exploitatietoelage 

 
2016 2016  

na wijziging 

2017 2017  

na wijziging 

2018 2018 

na wijziging 

31.743,30 € 31.743,30 € 32.362,80 € 32.362,80 € 32.985,61 € 32.985,61 € 

 

Investeringstoelage 

 
2016 2016  

na wijziging 
2017 2017  

na wijziging 
2018 2018 

na wijziging 
240.160,00 € 115.500,00 € 3.000,00 € 24.900,00 € 3.000,00 € 27.200,00 € 

 

Redenen voor deze wijziging: 

 

- Investeringen 2017: betonstudie kerkgebouw (11.500 euro) en ereloon voor 

opmaak beheersplan restauratie kerkgebouw (13.400 euro). 

- Investeringen 2018: restauratie kerkgebouw met subsidies (stad: 27.200 euro, 

gewest: 108.800 euro). 

 

De administrator van het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig 

advies over deze tweede meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de tweede wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita goed te keuren. 

 

 

18 Kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Goedkeuren tweede wijziging 

meerjarenplan 2014-2019. 

Ingevolge het decreet van 07.05.2004  betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 



De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van honderd 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 22.09.2016 heeft de stad een tweede meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2016 2016  

na wijziging 

2017 2017  

na wijziging 

 118.079,00 € 118.079,00 € 116.005,00 € 116.005,00 € 

Investeringstoelage 2016 2016  

na wijziging 

2017 2017  

na wijziging 

 26.363,00 € 26.363,00 € 3.867,00€ 3.867,00€ 

 

Redenen voor deze wijziging: 

 

Teneinde in 2017 en in 2016 geplande maar niet-uitgevoerde investeringen te kunnen 

doen moet een investering aan privé van 10.000 euro heringevoerd worden in 2017. 

Dit heeft geen gevolgen voor de investeringstoelage van de stad; investeringen aan 

privaat patrimonium dienen gefinancierd met eigen middelen. 

 

De administrator van het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig 

advies over deze tweede meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de tweede wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed te keuren. 

 

 

19 Kerkfabrieken. Budgetwijziging 2016 kerkfabriek Sint-Salvator, 

kerkfabriek Sint-Rita, kerkfabriek Sint-Augustinus Stasegem en 

kerkfabriek Sint-Amandus Bavikhove. Aktename. 

De budgetwijzigingen dienen voor 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij 

de gemeenteoverheid ingediend te worden door het Centraal Kerkbestuur waaronder de 

kerkfabrieken ressorteren, na voorafgaandelijk overleg met de gemeenteoverheid en 

samen met het advies van het erkend representatief orgaan. 

 

Op 22.09.2016 heeft de stad Harelbeke een budgetwijziging voor de kerkfabrieken Sint-

Salvator, Sint-Rita, Sint-Augustinus Stasegem en Sint-Amandus Bavikhove via het 

Centraal Kerkbestuur ontvangen. 

 

De administrator van het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig 

advies over deze budgetwijzigingen. 

 

Indien de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het 

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 

akte binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid.  

 

Is dit niet het geval, dan dient de gemeenteraad de budgetwijziging goed te keuren 

binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid. 

 

  



Het overzicht van de gemeentelijke toelagen is als volgt. 

 

Exploitatietoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Salvator 1 179.083,79€ 151.358,94€ 6.939,96€ 158.298,90€ 

Sint-Salvator 2 179.083,79€ 158.298,90€ 2.500,00€ 160.798,90€ 

Sint-Rita 31.743,30€ 26.580,78€ 2.078,61€ 28.659,39€ 

Sint-Augustinus 38.404,28€ 26.665,86€ 0,00€ 26.665,86€ 

Sint-Amandus 4.307,29€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 

Reden voor deze wijzigingen: 

 

Sint-Salvator 1: daling ontvangsten privaat patrimonium door overlijden huurder. 

Sint-Salvator 2 : budget inzake nutsvoorzieningen wordt opgetrokken met 2.000 euro en 

dat inzake telecommunicatie met 500 euro. 

Sint-Rita: bij wet verplichte keuring van de stookinstallatie in het kader van de 

brandveiligheid + 1.000 euro en aflossing lening 2015 ad 1.078,61 euro. 

 

Investeringstoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Salvator 1 26.728,56€ 26.728,56€ -1.884,44€ 24.844,42€ 

Sint-Salvator 2 26.728,56€ 24.844,42€ 0,00€ 24.844,42€ 

Sint-Rita 115.500,00€ 128.000,00€ -12.500,00€ 115.500,00€ 

Sint-Augustinus 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Sint-Amandus 29.500,00€ 29.500,00€ 38.115,00€ 67.615,00€ 

 

Reden voor deze wijzigingen: 

 

Sint-Salvator 1: overdracht van 2 investeringen 2015 en wegwerken van 

investeringsoverschot 2015. 

Sint-Rita: daling van 25.000 euro van de investering ‘elektriciteit en verlichting kerk’ en 

stijging van 12.500 euro van de erelonen architect. 

Sint-Augustinus: wegwerken van investeringsoverschot 2015. 

Sint-Amandus: stijging investeringen aan privaat patrimonium (er is geen invloed op de 

investeringstoelage van de stad) en wegwerken van investeringsresultaat 2015. 

 

Het komt de gemeenteraad toe akte te nemen van de budgetwijziging 2016 van de 

kerkfabrieken Sint-Salvator, Sint-Rita, Sint-Augustinus Stasegem en Sint-Amandus 

Bavikhove. 

 

 

20 Kerkfabrieken. Aktename budget 2017. 

Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het 

volgende boekjaar. Dit budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  

De budgetten worden door het Centraal Kerkbestuur gecoördineerd en gelijktijdig 

ingediend bij de gemeenteoverheid, na voorafgaandelijk overleg met de 

gemeenteoverheid. 

 

De administrator van het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig 

advies over de budgetten van de Harelbeekse kerkfabrieken. Indien de budgetten passen 

binnen het goedgekeurde meerjarenplan, kan de gemeenteraad van de budgetten enkel 

akte nemen. 

 



Aan de gemeenteraad wordt het budget van 2017 van de Harelbeekse kerkfabrieken voor 

aktename voorgelegd, gezien ze binnen het meerjarenplan blijven. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

 Exploitatietoelage Meerjarenplan Investeringstoelage Meerjarenplan 
St.-Salvator 162.479,84 € 180.588,11 € 0,00 € 4.000,00 € 
St.-Augustinus 25.639,90 € 38.756,08 € 0,00 € 15.000,00 € 
St.-Rita 16.841,72 € 32.362,80 € 24.900,00 € 24.900,00 € 
St.-Jozef 41.933,08 € 48.749,17 €  44.000,00 € 44.000,00 € 
St.-Amandus 0,00 € 4.413,88 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
St.-Petrus 89.575,29 € 116.005,00 € 3.867,00 € 3.867,00 € 

 

 

21 Vaststelling van de dotatie ten laste van de stadsbegroting op zicht van de 

eerste wijziging van de begroting 2016 van de politiezone. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 16.11.2015 de dotatie ten laste van de 

stadsbegroting op zicht van de politiebegroting dienstjaar 2016 vastgesteld. 

 

Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging van de politiebegroting dienstjaar 2016 

zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad in zitting van 18.10.2016. 

 

De voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone Gavers dienstjaar 2016 komt 

tot een globaal bepaalde dotatie van 2.876.162,81 euro ten laste van de Stad Harelbeke 

(72,2267 % van het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.105.969,57 euro ten 

laste van de gemeente Deerlijk (27,7733 % van het totaal). 

 

Wat de Stad Harelbeke betreft, geeft deze begrotingswijziging nr. 1 aanleiding tot een 

minkost van 381.505,19 euro ten opzichte van de oorspronkelijke politiebegroting 2016. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de globale dotatie aan de politiezone Gavers op zicht van 

de eerste begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2016 ten laste van 

de stad Harelbeke te bepalen op 2.876.162,81 euro. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22 Vragenkwartiertje. 


