
GEMEENTERAADSZITTING 21 NOVEMBER 2016 
TOELICHTINGSNOTA 
DIENST SECRETARIE 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Beheersafspraken inzake de nieuwe Hoge Brug nabij de (Over-)Leiestraat 

tussen de stad en NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) met kennisname 

door het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV).  Goedkeuren 

beheerscontract. 

Op 19.06.2016 werd de nieuwe Hoge Brug over de Leie tussen de Leie- en Overleiestraat 
plechtig ingehuldigd. De nieuwe brug vervangt de vorige brug die reeds sedert 1986 op 
dezelfde plaats over de Leie lag en in gemengd beheer was tussen NV Waterwegen & 
Zeekanaal (W&Z) en het Vlaamse Gewest - Agentschap Wegen & Verkeer (AWV).  
De nieuwe brug is gerealiseerd door en in opdracht van W&Z, die ze ook ontwierp, 
bouwde en in gebruik nam.  
 
Omdat de brug deel uitmaakt van het openbaar domein en van de stedelijke openbare 
wegenis en ten allen tijde publiek toegankelijk moet zijn, zijn de drie partijen (de stad, 
W&Z en het Vlaams Gewest – AWV) bereid een beheerscontract te tekenen waarbij 
afspraken worden gemaakt over de respectievelijke rechten, plichten en 
aansprakelijkheden voor het beheer van die brug.  
 
De overeenkomst is van onbepaalde duur en de zone waarop ze slaat is aangeduid op 
het plan D3_100 285_OVK_02 van 21.10.2016 horend bij de overeenkomst (bijlage 1 
aan het contract). 
 

Belangrijkste items van het contract zijn dat W&Z zowel eigenaar als beheerder is van de 

brug (zowel wat betreft de brugconstructie, de brughoofden, de bovenbouw als de 

onderbouw) en dat W&Z een tiental limitatieve punctuele beheerstaken overdraagt aan 

de stad.  Zo bijvoorbeeld zal de stad (zoals vroeger ook al het geval was bij de vorige 

brug) instaan voor het plaatselijk herstel en het vernieuwen van de slijtlaag, het 

verwijderen van graffiti (nu tot op 2,5 m. hoogte vanaf het brugdek), het verwijderen 

van zwerfvuil, het ledigen van vuilnisbakken, het onderhoud van de zitbanken op de brug 

en de glazen leuningen,… . 
 
Met de derde contractpartner – het Vlaamse Gewest, dat het contract ‘voor kennisname’ 
tekent - zal de stad nog een specifieke overeenkomst afsluiten, met name over het 
overdragen van de aansluitende (gewest)wegenis, gelegen buiten het beheersplan en 
lopend vanaf de Leiestraat (t.h.v. de N43/Marktstraat) tot aan het kruispunt met ‘den 
Herder’. 
 
De gemeenteraad is ingevolge artikel 42, par. 2, 12° van het gemeentedecreet bevoegd 
de voorgelegde overeenkomst goed te keuren. 

 

2 Aankoopbelofte voor 266 m² stadsgrond nabij en door de aanpalers van de 

Berkenlaan 19. Akkoord met verkoopsvoorwaarden en bereidheid tot 

lichten van de belofte jegens de aanpalende eigenaars. 

Aan de gemeenteraad wordt een aankoopbelofte ter goedkeuring voorgelegd waarbij de 

kandidaat-kopers (de belovers) zich engageren om binnen vijf jaar 266 m² stadsgrond in 

de Berkenlaan naast hun recent gekocht huis met tuin aan te kopen.  



Die belofte is na overleg met de juridische dienst opgesteld en gefinaliseerd door het 

Notariaat Stéphane Saey & Wim Taelman uit Deerlijk.  De kandidaat-kopers hebben de 

belofte op 26.10.2016 eenzijdig getekend.   

 

De aanpalende eigenaars van het perceel Berkenlaan 19 beloven om uiterlijk eind 2021 

een strook stadsgrond naast hun perceel, tegen strikte en nu vastgelegde voorwaarden 

én tegen een geïndexeerde koopsom (nu bepaald op 26.600 euro) te verwerven.  

 

Het komt  de gemeenteraad toe de aankoopbelofte (en alle daarin opgenomen 

voorwaarden) te lichten.  Deze beslissing kan dan worden betekend aan de tegenpartij 

zodat alle afspraken voor de eerstkomende vijf jaar vast liggen. Daardoor krijgen de 

belovers uitstel van de te indexeren betaling én pas over vijf jaar het genot en vrij 

gebruik van die stadsgrond.  Ondertussen zal het college een concessieovereenkomst 

aanbieden. 

 

De gemeenteraad is bevoegd, gezien het een daad van beschikking over een onroerend 

goed van de stad betreft (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

3 Verkoop groenzone aan de aanpalers van de Labrusstraat 10. Goedkeuren 

ontwerpakte. 

De te verkopen stadsgrond betreft een ruime groenstrook reeds jaren als private (zij)tuin 

in gebruik door en in concessie gegeven aan de aanpalende eigenaars van het 

hoekperceel Labrusstraat 10. 

 

De concessiehouders en gebruikers wensen de stadsgrond nu aan te kopen die, volgens 

het door hen aangeleverd opmetingsplan van 07.04.2016 van landmeter Vinckier, 179,55 

m² groot is.  

 

De kandidaat-kopers zijn bereid de schattingsprijs, zoals bepaald door de Afdeling 

Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, te betalen. 

 

Alle verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen in de ontwerpakte zoals opgemaakt door 

notaris Vander Stichele/notaris-plaatsvervanger Cleeremans uit Moorsele, hiertoe 

aangesteld door de kopers. 

 

De ontwerpakte ligt nu ter goedkeuring door de gemeenteraad voor. 

 

Voor dit dossier liep een openbaar onderzoek van 12.10.2016 tot en met 26.10.2016. Er 

werden geen bezwaren ingediend.  

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan deze voorliggende verkoop.  

 

De gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een daad van beschikking over 

onroerende goederen (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

4 Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019.  Goedkeuren 

bestek, raming (38.012 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

Op de begraafplaatsen dienen voldoende lege grafkelders aangelegd om reserve te 

hebben voor de toekomst. Bovenop de kelders wordt een laagje teelaarde aangevoerd. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van grafkelders 2017-2018-2019” 

werd een bestek met nr. 862.1-A16/43 opgesteld door het departement facility. 



 

Het bestek voorziet het volgende: 

 
- 2017: 50 grafkelders voor 2 personen in Harelbeke, nieuwe begraafplaats 
- 2018: 18 grafkelders voor 2 personen in Bavikhove 
- 2019: 18 grafkelders voor 2 personen in Stasegem of in Hulste 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 38.012 euro excl. btw of 45.994,52 

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 2017 tot 2019 

op budgetsleutel B&W 2. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

5 Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

Goedkeuring. 

1. De overeenkomst vzw De Poort – stad - OCMW 

 

De samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd op 19.01.2015 en door de OCMW-raad op 20.11.2014 en 18.12.2014 

(aanpassing).  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer de financiële bijdrage van de  

stad en het OCMW Harelbeke aan vzw De Poort voor het aantal huurwoningen dat het 

sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort in portefeuille heeft: 450 euro per woning met 

maximum 1 slaapkamer en 580 euro per woning met 2 of meer slaapkamers. De bijdrage 

wordt voor de helft gedragen door de stad, de andere helft neemt het OCMW voor haar 

rekening. 

 

De overeenkomst bepaalt dat het patrimonium van het SVK tijdens de duur van de 

overeenkomst (01.01.2015 – 31.12.2020) netto met minimaal 6 woningen zal groeien. 

De betoelaging vanuit de stad en het OCMW werd in de overeenkomst beperkt tot 

maximaal 12 bijkomende woningen, waarbij er jaarlijks maximaal 2 bijkomende 

woningen kunnen betoelaagd worden. 

 

Zo komt men tot het volgend resultaat: 

 

 31.12.2014: x woningen (nulmeting = 24 privaat ingehuurde woningen) 

 Toelage 2015: maximum x + 2 woningen (26 privaat ingehuurde woningen: 9 kleine 

+ 17 grote woningen) 

 Toelage 2016: maximum x + 4 woningen 

 Toelage 2017: maximum x + 6 woningen 



 Toelage 2018: maximum x + 8 woningen 

 Toelage 2019: maximum x + 10 woningen 

 Toelage 2020: maximum x + 12 woningen 

 

2. Evaluatie van de overeenkomst en voorstel van aanpassing 

 
In het voorjaar van 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Op dat 

moment signaleerde het SVK dat het aantal aangeboden woningen groter was dan de 

afgesproken 2 woningen per jaar. In mei 2016 waren er 4 bijkomende woningen in huur 

genomen en liepen nog onderhandelingen over 4 woningen. 6 van de 8 kandidaat-

verhuurders kwamen via de stad in contact met SVK De Poort, hetzij via leegstand, via 

de Woonbeurs of via het loket. 

 

SVK De Poort stelde bijgevolg aan de stad en het OCMW de vraag of het aantal 

betoelaagde woningen ruimer kon bekeken worden.  Het college ging op 12.07.2016 

principieel akkoord om de lopende samenwerkingsovereenkomst aan te passen vanaf 

2017.  

 

Inhoudelijk ging het college principieel akkoord om het tempo voor de inhuurneming van 

nieuwe woningen te verhogen van 2 naar 4 bijkomende woningen per jaar voor de jaren 

2017, 2018, 2019 en 2020. 

Dit betekent dat het maximaal te betoelagen woningen tot 2020 aangepast wordt van 12 

naar 20 woningen (2 per jaar in 2015 en 2016 en 4 per jaar voor de jaren 2017 tot en 

met 2020). 

 

Verantwoording voor de uitbreiding is onder meer de stijgende tendens van de 

huurprijzen. Ook in het voorbije jaar stegen de woninghuurprijzen met 2,7 %, wat meer 

is dan de stijging van de gemiddelde inkomens, waardoor kwetsbare gezinnen het steeds 

moeilijker hebben om een betaalbare huurwoning te vinden en te behouden. Een 

uitbreiding van het SVK-patrimonium kan hieraan tegemoet komen. 

Daarnaast telt het aantal SVK-woningen mee voor de berekening van het BSO (bindend 

sociaal objectief) voor het aantal te behalen sociale huurwoningen op het grondgebied 

tegen 2023. Het BSO is op vandaag nog niet gehaald. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad een addendum voorgelegd dat volgende wijzigingen 

omvat: 

 

 Uitbreiding van het maximaal aantal te betoelagen woningen met 8 woningen 

 

Hierdoor stijgt de maximale betoelaging van maximum 12 tot maximaal 20 woningen 

ten opzichte van het aantal woningen dat vzw De Poort in portefeuille had op 

31.12.2014 (nulmeting).   

Voor de 8 bijkomende woningen wordt de typologie niet bepaald.  Dit kunnen zowel 

woningen voor gezinnen zijn als woningen voor alleenstaanden/koppels met 

maximum 1 kind.  

 

 Uitbreiding van de jaarlijkse aangroei van het aantal te betoelagen woningen van 2 

naar 4 woningen 

 

Rekening houdend met het aantal woningen in patrimonium op 31.12.2014 

(nulmeting), bedragen de toekomstige bijdrages maximaal: 

 

o Toelage 2017: maximum x + 8 woningen (wijziging van +2 naar +4 per jaar) 

o Toelage 2018: maximum x + 12 woningen (wijziging van +2 naar +4 per 

jaar) 

 



o Toelage 2019: maximum x + 16 woningen (wijziging van +2 naar +4 per 

jaar) 

o Toelage 2020: maximum x + 20 woningen (wijziging van +2 naar +4 per 

jaar) 

 

 Wijziging van de betalingsmodaliteiten 

 

In 2015 en 2016 werd – conform de samenwerkingsovereenkomst – gewerkt met 

een voorschot voor het lopende jaar en een afrekening van het voorbije jaar.  

Omdat dit verwarrend is, wordt voorgesteld om niet langer met een voorschot te 

werken maar telkens een bijdrage te betalen, gebaseerd op het aantal woningen in 

portefeuille op 31 december van het voorbije jaar. 

 

Het addendum werd besproken in de raadscommissie grondgebiedszaken op 12.10.2016 

en werd op 20.10.2016 al goedgekeurd door de OCMW-raad.   

 

Het wordt nu aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

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

gemeentedecreet). 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6 IMOG.  Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 20 december 2016.  Goedkeuren 

statutenwijziging met kapitaalsverhoging. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Op dinsdag 20.12.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van IMOG plaats 

om 19.30 uur in de bedrijfszetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2017 

2. Begroting 2017 

3. Statutenwijziging en kapitaalsverhoging 

4. Varia 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Tijs Naert en de heer David 

Vandekerckhove aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor de duur van de legislatuur. 

 

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

buitengewone algemene vergadering van 20.12.2016. 

 

Volgende statutenwijzigingen worden, blijkens een nota voor de raad van bestuur van 

IMOG van 20.09.2016, voorgelegd. 

 

1. Wijziging van het doel van IMOG 

 

Ingevolge een gerechtelijke procedure en een klacht zal aan de algemene 

vergadering van mei 2017 een wijziging van art. 3 en 4 betreffende de 

doelstelling en de beheersoverdracht worden voorgelegd. 

 



2. Onderworpenheid aan de rechtspersoonlijkheidsbelasting en schrapping van de 

verwijzing naar de mogelijkheid dividenden uit te keren 

 

Ingevolge de bekomen ruling inzake het verder onderworpen blijven aan de 

rechtspersonenbelasting moet in de statuten worden bepaald dat aan de 

deelgenoten geen dividenden kunnen worden uitgekeerd. 

 

3. Opname van een regeling betreffende uittreding 

 

De huidige statuten bepalen geen regeling inzake uittreding.  Deze worden nu wel 

voorzien. 

 

4. Digitaal versturen van stukken 

 

De vennootschapswetgeving voorziet dat, tenzij de statuten anders bepalen, de 

algemene vergadering wordt opgeroepen bij aangetekende brief.  De 

statutenwijziging voorziet ook een digitaal alternatief. 

 

5. Kapitaalsverhoging 

 

Nadat er bij IMOG een onderkapitalisering was vastgesteld, werd in de raad van 

bestuur van 20.07.2010 beslist om via een zgn. ‘achtergestelde lening’ tegen 

2018  5.000.000 euro samen te brengen.  Een achtergestelde lening is een 

techniek waarbij de schuldeisers bij faling de laatste rang innemen en die vaak 

ook door aandeelhouders aan de rechtspersoon waarvan ze deelgenoot zijn wordt 

gegeven om het vertrouwen te wekken van bv. financiers. 

Ondertussen is van de 5.000.000 euro al 4.309.272,52 euro volstort.  De stad 

Harelbeke moet, gespreid over 2017 en 2018, nog 135.273,17 euro bijdragen. 

 

Deze achtergestelde lening zal worden omgezet in variabel kapitaal als inbreng in 

natura.  Daartoe moet bijlage 1 aan de statuten worden aangepast. 

 

Binnen IMOG stelt zich ook de problematiek van het energiedecreet. 

 

Nadat de groenestroomcertificaten van IMOG aanvankelijk waren weggevallen werden 

deze, na procedure, opnieuw aan IMOG verleend.  Voor de 11 gemeenten samen komt 

dit voor 2017 neer op een bedrag van 1.371.981 euro. 

 

Blijkens beslissing van de raad van bestuur van IMOG van 18.10.2016 werd dit bedrag 

ter gelegenheid van het begrotingsontwerp 2017 uit de exploitatierekening 2017 van de 

participerende gemeenten geschrapt om met dat bedrag in 2017 het variabel kapitaal te 

verhogen. 

 

De raad van bestuur stelt voor dit ook in 2018 en 2019 te doen.  Voor de resterende 

daaropvolgende groenestroomcertificaten zal in de daaropvolgende jaren een 

engagement gevraagd worden overeenkomstig de behoeften van een gezonde 

vermogensstructuur. 

 

Deze gelden zullen opnieuw een ‘achtergestelde lening’ vormen.  Van daaruit zal een 

kapitaalsverhoging worden doorgevoerd, ten vroegste als tenminste 1/4de van het bedrag 

volstort is en vóór het einde van de bestuursperiode, d.w.z. de bijzondere algemene 

vergadering van december 2018. 

 

  



 

2. Voorgestelde beslissing 
 

- De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten met kapitaalsverhoging van 
IMOG zoals voorgesteld in het ontwerp statutenwijziging goed. 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IMOG van 
20.12.2016, zoals opgenomen in de uitnodiging van 21.09.2016, wordt op basis 
van de bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 
De gemeenteraad is van oordeel dat uitvoering moet worden gegeven aan de 
voormelde beslissing van de raad van bestuur van IMOG van 18.10.2016. 

- Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van 
de bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

- Afschrift van deze beslissing wordt aan IMOG bezorgd. 

 

7 Leiedal.  Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 15 december 2016. 

Op 15.12.2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Leiedal plaats om 

17.00 uur in de kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk. 

 

De agenda ziet eruit als volgt:  

 

1. Jaaractieplan en begroting 2017 

2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017 

3. Benoeming Commissaris-Revisor 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 

5. Varia 

 

Voor de stad Harelbeke is er geen bijkomende interesse in de wederzijdse exclusiviteiten. 

 

Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering gaat in Leiedal vanaf 18.15 uur 

‘De Samenkomst’ door. 

 

De gemeenteraad heeft op 19.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering aangesteld voor de duur van de 

legislatuur.   

 

Het mandaat van de vertegenwoordigers moet door de gemeenteraad 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. 

 

8 Psilon. Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 13 december 2016. 

Op 13.10.2016 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Psilon die plaats vindt op 13.12.2016 

om 18.30 uur in het onthaalgebouw Horizon van het crematorium Uitzicht, Ambassadeur 

Baertlaan 5 te 8500 Kortrijk. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1. Vaststelling werkprogramma 2017 

2. Vaststelling begroting 2017 

 



Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het mandaat van de twee vertegenwoordigers 

en de twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon van 13.12.2016 te bepalen. 

 

De gemeenteraad heeft op 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse en de heer Annick 

Vandebuerie aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger en tweede 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  Mevrouw Inge Bossuyt en de heer 

Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend 

vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de 

legislatuur. 

 

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. 

 

9 Schriftelijke aanwijzing van plaatsvervangende voorzitters van de 

gemeenteraad. Kennisname. 

De heer Willy Vandemeulebroucke werd op 17.10.2016 voor de periode vanaf 

17.10.2016 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad van de stad 

Harelbeke. 

 

Art. 8 par. 4 van het gemeentedecreet (GD) bepaalt dat buiten de gevallen van 

vervallenverklaring, verhindering, ontslag of overlijden, de voorzitter van de 

gemeenteraad om redenen van tijdelijke afwezigheid of wanneer hij bij een welbepaalde 

aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 27 GD, met behoud van de 

toepassing van de nationaliteitsvereiste vermeld in artikel 8, par. 1, eerste lid, vervangen 

wordt door het gemeenteraadslid waaraan hij zijn bevoegdheid schriftelijk heeft 

opgedragen. Dit gemeenteraadslid neemt dan het voorzitterschap van de gemeenteraad 

waar. 

Bestaat dergelijke schriftelijke aanwijzing niet, dan wordt de voorzitter vervangen door 

de leden van de gemeenteraad van Belgische nationaliteit volgens rang. 

 

Verwijzend naar de continuïteit van het bestuur heeft de voorzitter van de gemeenteraad 

beslist op 17.10.2016 van de mogelijkheid tot schriftelijke vervanging via door de 

voorzitter aangewezen gemeenteraadsleden gebruik te moeten maken.   Artikel 8 par. 4 

verzet zich niet tegen een cascadesysteem. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de navolgende personen, in dalende volgorde 

en de navolgende bij gebreke aan beschikbaarheid van de voorgaande, als 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bij tijdelijke afwezigheid of belet 

overeenkomstig artikel 27 GD van de titularis-voorzitter van de gemeenteraad 

aangesteld: 

 

1. Alain Top 

2. Annick Vandebuerie 

3. David Vandekerckhove 

4. Jacques Maelfait 

5. Inge Bossuyt 

6. Michaël Vannieuwenhuyze 

7. Patrick Claerhout 

 

Het voorgaande wordt aan de gemeenteraad ter kennis meegedeeld. 

 

 

  



10 Toekennen van de titel van ere-schepen. 

Op 09.09.2013 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk reglement vastgesteld op het 

toekennen van de titel van ere-schepen. 

 

Gewezen schepen Filip Kets, wonende Keizersstraat 10 te 8530 Harelbeke, die volgens 

voornoemd reglement in aanmerking komt om de eretitel van zijn ambt te dragen, 

diende per 18.10.2016 een aanvraag in om de eretitel van schepen van de stad 

Harelbeke te mogen voeren. 

 

Betrokkene was schepen voor de volgende periodes: 

 

- van 02.01.2007 tot en met 31.12.2012 

- van 01.01.2013 tot en met 30.12.2015 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies. 

 

De aanvraag werd vervolledigd met een recent getuigschrift van goed gedrag en zeden. 

De aanvrager Filip Kets heeft tevens op eer verklaard nooit het voorwerp te zijn geweest 

van enige tuchtmaatregel als schepen. 

 

Het komt de gemeenteraad toe aan betrokkene de titel van ere-schepen toe te kennen 

(toepassing art. 69 van het gemeentedecreet). 

 

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

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1. Bij brief van 11.05.2016 (ontvangen op 13.05.2016) deelde de 

provinciegouverneur een voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag 

brandweerkosten op basis van de wet van 31.12.1963 voor de twee laatst mogelijke 

jaren (2013 en 2014) mee.  

 

Bij beslissing van 20.06.2016 adviseerde de gemeenteraad ongunstig.  Deze beslissing 

werd binnen de wettelijke termijn van 60 dagen aan de provinciegouverneur 

overgemaakt. 

 

2. Naar aanleiding van de adviesverlening in de diverse gemeenteraden bleek dat 

twee gemeenten (Gistel en Poperinge) niet alle gemaakte kosten en ontvangsten hadden 

ingediend.  Daardoor is de financiële basis waarop de uiteindelijke berekening voor 2013 

en 2014 gebeurde niet correct en dient een herberekening te gebeuren. 

 

3. Bij aangetekende brief van 11.10.2016 – ontvangen op 13.10.2016 – werd de 

aangepaste afrekening ontvangen. 

 

De voorgelegde afrekening is de volgende. 

 

Rekening 2013   51.201,04  euro 

Afgenomen voorschot  41.233,59  euro 

Te betalen saldo     9.967,45  euro  

 

Rekening 2014   52.476,58  euro 

Afgenomen voorschot  41.745,57 euro 

Te betalen saldo    10.731,01  euro  

 

Totaal saldo    20.698,46 euro 

 



Het bedrag dat bij brief van 11.05.2016 in eerste instantie werd meegedeeld bedroeg 

19.664,70 euro. 

 

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

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

brengen. 

 

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

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

 

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

 

Daaropvolgend liet de gouverneur bij brief van 22.09.2015 weten hoeveel de afgenomen 

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

13.10.2015. 

 

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

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

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

voorziet dat voor elk kalenderjaar een gemotiveerde beslissing moet worden genomen 

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

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

uitdrukkelijk gesteld. 

 

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

 

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

de stad. 

 

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

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

voorliggende brief van 11.10.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden. 

 

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

het toepassingsgebied van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen valt.   

 

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

voorliggende voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip 

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

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

 

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

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

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

liggen.  Beiden moeten afdoende zijn. 

 

Minstens op volgende wijze schendt de beslissing van de gouverneur de wet van 

29.07.1991: 

 

- De wet van 29.07.1991 (met name art. 3)  is geschonden doordat de precieze 

berekening geen deel uitmaakt van de brief (er wordt enkel in abstracto een 

systeem meegegeven), terwijl de wet vereist dat de redenen waarop de beslissing 

steunt, dus ook de concrete berekening, deel moet uitmaken van de 

beslissing.  Dit argument is heel goed te begrijpen omdat, bij gebreke aan een 

concrete berekening, de betrokken besturen de berekening niet op rekenfouten 

kunnen controleren. 



- Hetzelfde artikel van de wet van 29.07.1991 is eveneens geschonden doordat in 

sub 2 van de  brief van 11.10.2016 nergens cijfermatig en via in het besluit 

aangehaalde cijfers wordt aangeduid hoe de historische meerkost van de Y-

korpsen tegenover de Z-korpsen, rekening houdend met de verdeling van de 

kosten in het verleden, zou kunnen leiden tot een forfaitaire som bepaald op 6 % 

van de totale kosten van de Z-centra. 

- De wet wordt andermaal en in hetzelfde artikel geschonden doordat in sub 3 van 

de aangehaalde brief wordt verwezen naar een brief van 04.03.2013 van de 

minister van Binnenlandse Zaken die onwettig is doordat hij buiten het 

grondwettelijk kader en in strijd met de bevoegdheid van de wetgever 

voorwaarden toevoegt én in deze brief enkel rekening wordt gehouden met het 

bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen en niet tevens met lokale en regionale 

omstandigheden zoals nochtans opgelegd in art. 10 par. 3 van de wet civiele 

bescherming.  Opnieuw ook – en dat geldt voor iedere stap in de redenering – is 

geen concrete berekening toegevoegd. 

 

Het ontbreken van het voorgaande laat de stad telkens niet toe om de afrekening te 

controleren.  Zodoende voldoet de beslissing van de gouverneur, neergelegd in de brief 

van 11.10.2016 niet aan de vereisten gesteld door art. 3 van de wet van 29.07.1991. 

 

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

voormelde wijze schendt. 

 

Voorbehoud wordt gemaakt waar het behoort nog verder te argumenteren tegen de 

voorliggende beslissing van de gouverneur. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad: 

 

(a) Neemt kennis van de brief van 11.10.2016 (ontvangen op 13.10.2016) uitgaande 

van de provinciegouverneur met het tweede voorstel van de definitieve 

eindafrekening van de omslag brandweerkosten op basis van de wet van 

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

 

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

 

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

de afrekening in haar geheel ongunstig. 

 

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

 

12 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. 

 

13 Hulpverleningszone Fluvia.  Dotatie 2016 na budgetwijziging en dotatie 

2017. 

De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone 

gefinancierd.  De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van 

een akkoord bereikt tussen de verschillende gemeenteraden (art. 68 par. 2 van de wet 

van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid). 

 

De prezoneraad van de hulpverleningszone Fluvia, hulpverleningszone waartoe de stad 

Harelbeke behoort, heeft in de zitting van 26.09.2014 de gemeentelijke verdeelsleutel en 

het macrobudget van 2015-2019 (meerjarenplanning) besproken.  Deze 

meerjarenplanning en verdeelsleutel werden reeds  in 2014 aan de gemeenten ter 

kennis/goedkeuring meegegeven. 

 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 20.10.2014 werd de financiële verdeelsleutel van de 

gemeentelijke dotatie van de hulpverleningszone Fluvia, dringende medische 

hulpverlening inbegrepen, goedgekeurd. 

 

Aanvullend besliste de zoneraad in haar vergadering van 29.05.2015 om het 

vakantiegeld 2014 ten laste van de zone te nemen in de begroting 2015 en om de 

toekomstige vakantiegelden te begroten in het jaar volgend op het werkjaar. 

 

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig, voor 2017 op een afronding na, 

binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 

 

Meerjarenplanning - Dotaties 2015-2019 
Exploitatie en investeringen     

  Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019 

ANZEGEM 3,21% 308 532,82 327 461,65 341 782,28 345 864,92 351 309,45 

AVELGEM 2,24% 215 300,16 228 509,06 238 502,28 241 351,22 245 150,52 

DEERLIJK 3,06% 294 115,40 312 159,70 325 811,15 329 703,01 334 893,12 

HARELBEKE 7,13% 685 308,11 727 352,51 759 161,26 768 229,55 780 322,86 

KORTRIJK 37,26% 3 581 287,54 3 801 003,45 3 967 229,84 4 014 618,95 4 077 816,21 

KUURNE 4,24% 407 532,45 432 535,01 451 450,74 456 843,38 464 034,91 

LENDELEDE 1,38% 132 640,28 140 777,91 146 934,44 148 689,59 151 030,23 

MENEN 9,95% 956 355,64 1 015 029,10 1 059 418,60 1 072 073,50 1 088 949,85 

WAREGEM 10,83% 1 040 937,84 1 104 800,52 1 153 115,92 1 166 890,05 1 185 258,98 

WEVELGEM 8,06% 774 696,12 822 224,58 858 182,30 868 433,41 882 104,10 

ZWEVEGEM 6,84% 657 434,43 697 768,75 728 283,74 736 983,19 748 584,62 

SPIERE-HELKIJN 0,64% 61 514,33 65 288,30 68 143,51 68 957,49 70 043,01 

LEDEGEM 2,33% 223 950,62 237 690,23 248 084,96 251 048,37 255 000,32 

WIELSBEKE 2,83% 272 008,69 288 696,72 301 322,07 304 921,41 309 721,41 

  100,00% 9 611 614,45 10 201 297,51 10 647 423,07 10 774 608,03 10 944 219,57 

 



De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet en de 

artikelen 67, 68 en 134 van wet betreffende de civiele veiligheid. 

 

Het volgende wordt aan de gemeenteraad voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2016, na budgetwijziging 2016,  

lastens de stad Harelbeke voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een 

exploitatie- en een investeringstoelage als volgt: 

 

Dotatie voor exploitatie:   631.454,01 euro. 

Dotatie voor investeringen:    95.898,50 euro. 

 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2017 lastens de stad Harelbeke 

voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een exploitatie- en een 

investeringstoelage als volgt: 

 

Dotatie voor exploitatie:   641.873 euro. 

Dotatie voor investeringen:  117.289 euro. 

 

14 Uniforme algemene politieverordening. Zesde wijziging. 

De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd vastgesteld 

op 12.04.2010.  Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 09.12.2013, 

28.04.2014, 20.04.2015 en 21.12.2015. 

 

Thans ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot zesde wijziging 

van vier bepalingen van het algemeen deel (gemeenschappelijk met Deerlijk) en een 

bepaling in het bijzonder deel voor. 

 

2. Eerste wijziging in het algemeen deel 

 

Art. 36, 1° van de APV luidt als volgt: “De eigenaars, bewoners of verantwoordelijken op 

grond van welke titel dan ook zijn verplicht:  

1° zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel van hun 

gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, toe te staan dat aanduidingen 

van openbaar nut en nutsvoorzieningen worden aangebracht.” 

 

In overleg en op vraag van de gemeente Deerlijk stelt het college voor, ten einde de 

uniformiteit in de redactie  zo veel mogelijk te garanderen, tussen het woord 

“nutsvoorzieningen” en het woord “worden” volgende tekst toe te voegen: “- met 

inbegrip van kerstverlichting –“.  Dit gebeurt omdat in Deerlijk bepaalde inwoners het 

aanbrengen van kerstverlichting aan hun gevels hebben geweigerd. 

 

3. Tweede wijziging in het algemeen deel 

 

Artikel 102 van de APV luidt als volgt: “Het is verboden, zoals bepaald in art. 559, 1° van 

het Strafwetboek, buiten de gevallen omschreven in boek III, titel IX, hoofdstuk III van 

het Strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 

overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, 

bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening”. 

 

Beschadiging van voertuigen (roerende goederen) die door de beschadiging niet meer 

kunnen rijden vallen, krachtens de interpretatieregel dat een specifieke bepaling primeert 

op een algemene bepaling, onder art. 521 derde lid van het Strafwetboek.  Ook de 

overtreding van deze bepaling kan met een GAS-boete worden bekleed.  Tot nu toe is 

van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 



 

Momenteel is het dus zo dat, bij opzettelijke beschadiging van een voertuig dat rijvaardig 

blijft de sanctionerend ambtenaar bevoegd is, maar dat deze niet bevoegd is als de 

vrijwillige beschadiging voor gevolg heeft dat het voertuig niet meer rijvaardig is.  Dit 

compliceert de afhandeling van dossiers voor parket en sanctionerend ambtenaar – 

doordat telkens moet worden nagegaan of het voertuig nog rijvaardig is - en kan bij de 

burger leiden tot onbegrip. 

 

Op voormelde gronden wordt voorgesteld in de APV een artikel 102bis in te voegen 

luidend als volgt: ”De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het 

oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen zoals bedoeld in art. 

521 derde lid van het Strafwetboek is verboden en wordt gesanctioneerd overeenkomstig 

de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, bemiddeling en 

begrippenkader) van deze verordening”. 

 

3. Derde wijziging in het algemeen deel 

 

Art. 88 van de APV luidt als volgt: “Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke 

machtiging van de burgemeester, enig vuur aan te leggen waarbij het gebruik of de 

aanwezigheid van open vuur of vlammen een risico doet ontstaan voor het publiek.  

De aanvraag tot machtiging dient samen met de nodige stukken, tijdig, minstens 

vierentwintig uur voor de aanvang van de activiteit ingediend te worden.  

Het is enkel toegelaten niet-afvalstoffen te gebruiken die geen hinderlijke 

rookontwikkeling met zich meebrengen.” 

 

Het artikel stelt een bepaling die de brandveiligheid dient te vrijwaren.  Zie het hoofdstuk 

waaronder het artikel voorkomt. 

De tekst van het artikel laat niet toe ter vrijwaring van het milieu afvalverbranding (bv. 

van snoeisel en rommel allerlei) achteraan in de tuin of elders administratief te vervolgen 

en, met het oog op de vrijwaring van het milieu, eventueel te bestraffen met een 

gemeentelijke administratieve sanctie.  Nochtans is de invoering van dergelijke bepaling 

op grond van art. 16.6.2 par. 2 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid 

(DABM) mogelijk. 

 

Het college stelt voor, in Hoofdstuk  3 van Titel 4 van het Algemeen Deel “Verwijdering 

van afvalstoffen” onder een nieuwe afdeling 5 “Verbranden van afval” volgend artikel 

133bis in de APV op te nemen:  

 

“Het is, met behoud van de bepaling van art. 88 van deze verordening (dat in hoofdzaak 

slaat op vuren in het kader folkloristische en sociale evenementen), verboden om buiten 

een daartoe bestemde en door de bevoegde overheid vergunde inrichting op openbaar of 

privaat domein afval te verbranden.” 

 

5. Vierde wijziging in het algemeen deel tevens wijziging in het bijzonder deel 

 

Blijkens art. 18 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen (het zgn. materialendecreet) ontwerpt OVAM (de 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) uitvoeringsplannen voor het beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen.  Na een openbaar onderzoek en een adviesronde 

stelt de Vlaamse regering dan deze plannen of de wijziging eraan vast.  Dergelijke 

plannen zijn bindend, behalve als is aangegeven dat deze plannen niet bindend zijn.  Ze 

worden bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. 

 

De Vlaamse regering heeft op 16.09.2016 het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval vastgesteld.    Dit plan is van normatieve aard en werd nog niet 

bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  Deze bekendmaking is 



overeenkomstig artikel 190 van de Gecoördineerde Grondwet en art. 84 van de 

bijzondere wet van 08.08.1980 vereist opdat het plan verbindend zou worden. 

 

Het uitvoeringsplan gebruikt de term “recyclagepark” in plaats van “containerpark”. In 

een recyclagepark worden voornamelijk stromen ingezameld om ze te recycleren en zo 

de materiaalkringloop te sluiten.  Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om 

vanaf het verbindend worden van het genoemde plan in de algemene politieverordening 

het woord “containerpark” te vervangen door “recyclagepark”.  

 

6. Wijziging in het bijzonder deel 

 

Om het risico in te dijken dat er tijdens Harelbeke Kermis op het tracé van de kermis met 

glazen en flessen wordt gegooid stelt het college voor in de algemene politieverordening 

van de stad Harelbeke, Deel 3. “Bijzonder deel”,  Titel 2 “Openbare orde en rust” onder 

een nieuw Hoofdstuk 3 “Bijzondere bepaling en betreffende Harelbeke Kermis” volgend 

nieuwe artikel 214bis op te nemen: 

 

“Het is tijdens Harelbeke Kermis, van vrijdagavond om 17.00 u. tot en met 

maandagmorgen om 08.00 u., verboden om - op het gehele traject van de kermis -  

buiten een straal van een meter buiten drankgelegenheden, al dan niet tijdelijke 

terrassen en al dan niet tijdelijke verkooppunten, in het bezit te zijn van glazen 

recipiënten zoals glazen en flessen, tenzij voor het aanvoeren en afvoeren van de 

drankvoorraad in functie van levering vóór en tijdens de kermis of opruimen nà de 

kermis. 

 

Goederen die in het bezit worden gehouden in strijd met het voorgaande lid kunnen in 

beslag worden genomen.” 

 

7. 

 

Aangezien de aanvullingen en wijzigingen aan de APV, via art. 2 van deze algemene 

politieverordening wat betreft de overtredingen ervan strafbaar zijn met een 

gemeentelijk administratieve geldboete – ook in hoofde van minderjarigen die de volle 

leeftijd van 16 jaar hebben bereikt - dient het advies van de jeugdraad te worden 

ingewonnen bij toepassing van art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties. 

 

De jeugdraad heeft op 05.10.2016 gunstig advies uitgebracht. 

 

8. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° GD en art. 119 NGW.  

Alle voorgaande wijzigingen hebben de handhaving van de openbare orde in de 

ruimste zin van het woord als voorwerp. 

 

9. 

 

Er wordt, na overleg met de gemeente Deerlijk en aangezien het dossier daar al in 

de gemeenteraad van oktober 2016 wordt behandeld, voorgesteld de wijzigingen in 

werking te laten treden op 01.12.2016 behoudens voor wat betreft de vervanging 

van het woord “containerpark” door het woord “recyclagepark” waar wordt 

voorgesteld de inwerkingtreding te regelen zoals hiervoor aangegeven.  

 

 

  



15 GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties).  Protocolakkoord met het 

parket.  Bekrachtiging addendum. 

Op 19.01.2015 bekrachtigde de gemeenteraad het protocolakkoord, af te sluiten met het 

parket West-Vlaanderen, in verband met de gemengde inbreuken die opgenomen werden 

in GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties). 

 

Door het afsluiten van het protocol kunnen de gemengde inbreuken sneller door de 

sanctionerend ambtenaar worden behandeld, omdat er dan voor de lichte gemengde 

inbreuken niet langer een termijn van twee maanden geldt waarbinnen het parket de 

zaak tot zich kan trekken of voor zware gemengde inbreuken een identieke termijn geldt 

waarbinnen het parket expliciet de zaak uit handen moet geven.   

Deze tijdswinst van twee maanden is belangrijk, gezien de vervaltermijn voor het 

behandelen van een GAS-dossier buiten bemiddeling slechts zes maanden bedraagt, 

hetgeen een korte termijn is. 

 

Artikel 521 lid 3 van het Strafwetboek (vernieling of onbruikbaarmaking, met het 

oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen) wordt als 

bijkomende gemengde inbreuk voorzien in de algemene politieverordening (APV). 

 

Voor deze feiten moet het protocol worden aangevuld.  Een addendum in die zin wordt 

ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.  Het addendum werd al door het 

college van burgemeester en schepenen van 27.09.2016 aanvaard. 

 

De gemeenteraad is bevoegd ingevolge art. 23 van de wet van 24.06.2013 betreffende 

de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

Het voorgelegde addendum vult punt C. “Gemengde inbreuken, Artikel 2. Behandeling 

van gemengde inbreuken, I. Opties.”, aan met een punt 10 luidend als volgt: “10. Artikel 

521 derde lid Strafwetboek - vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te 

schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen: voor zover het materieel nadeel 

kleiner is dan of gelijk aan een richtwaarde van  500 euro, zoals blijkt uit de 

aanvankelijke aangifte.” 

 

Het addendum, dat ter bekrachtiging aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, treedt in 

werking met ingang van 01.12.2016. 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

16 Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van 

het stadsbudget op zicht van het budget 2017 van de politiezone. 

Aan de politieraad zal op 22.11.2016 de begroting van het dienstjaar 2017 van de 

Politiezone Gavers (Deerlijk en Harelbeke) ter goedkeuring worden voorgelegd.  

 

Op zicht van het ontwerp komt men tot de volgende dotaties ten laste van de 

participerende gemeenten:  

 

Harelbeke : 3.372.300 euro (72,2267 % van het totaal); 

Deerlijk : 1.296.748 euro (27,7733 % van het totaal).  

 

Het komt de gemeenteraad toe deze dotatie goed te keuren.  

 

De dotatie dienstjaar 2017 zal dan worden opgenomen in het budget 2017 van de stad 

Harelbeke. 

 



DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

17 Toelagen socio-culturele verenigingen 2016. 

In het budget is onder budgetsleutel BI 070500 AR 649300 10.000 euro als toelage 

voorzien om te verdelen onder de socio-culturele verenigingen die niet nominatief in het 

budget opgenomen zijn. 

 

100 verenigingen dienden een correct werkingsverslag in. 13 daarvan krijgen al een 

toelage via een ander stadskanaal of worden nominatief in het budget vermeld. 87 

verenigingen kunnen dus een toelage krijgen van 110 euro of 9.570 euro in totaal.  

 

De cultuurraad gaf in haar vergadering van 27.10.2016 een positief advies. 

 

De toelageregeling moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd, aangezien er geen 

door de gemeenteraad goedgekeurd reglement ter zake bestaat.   De gemeenteraad is 

bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet). 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

18 Vragenkwartiertje. 


