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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuren 

actualisatie strategisch meerjarenplan.  

De raad van het OCMW heeft in zitting van 17.11.2016 de wijziging van het  

meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 

 

Het college heeft in zitting van 29.11.2016 advies verleend over de wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het 

OCMW goed te keuren. 

 

De stadstoelage wijzigt in 2016 en 2017, zijnde de gemeentelijke bijdrage in de werking 

en de aflossingen. 

 

De gemeentelijke toelage in het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 bedroeg: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 315 000 € 3 500 000 € 4 160 000 € 4 500 000 € 4 605 000 € 4 895 000 € 

 

De nieuwe gewijzigde toelage op basis van het gewijzigde meerjarenplan bedraagt: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 315 000 € 3 500 000 € 4 200 000 € 4 281 929 € 4 605 000 € 4 895 000 € 

 
Overeenkomstig de regelgeving dient de gemeenteraad deze wijziging van het 
meerjarenplan 2014–2019 goed te keuren. Dit is zo omdat de gemeentelijke toelage 
hoger is dan deze voorzien in het vorige gewijzigde meerjarenplan.  Overigens zijn er ook 
inhoudelijke wijzigingen. 

 

De wijziging van het meerjarenplan wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

 

2 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2016. 

De raad van het OCMW heeft op 17.11.2016 een wijziging van het budget 2016 

goedgekeurd.  

 

Het college heeft in zitting van 29.11.2016 gunstig advies verleend over de wijziging van 

het budget 2016 van het OCMW.  

 

  



De voorzitter van het OCMW dient deze budgetwijziging toe te lichten. 
 

De budgetwijziging wordt ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd, gezien ze 

binnen de grenzen van de gemeentelijke toelage voorzien in het meerjarenplan blijft.  

 

 

3 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budget 2017.  

Voor het begin van ieder financieel boekjaar moet de OCMW-raad het budget van dit 

boekjaar vaststellen.  

 

Het budget moet aan de gemeente worden bezorgd en worden toegelicht op de 

gemeenteraad.  

 

Past het budget binnen het meerjarenplan, dan neemt de gemeenteraad er kennis van. 

Is dit niet zo, dan moet de gemeenteraad het budget al dan niet goedkeuren of in 

overeenstemming brengen met het meerjarenplan. 

 

De raad van het OCMW heeft het budget 2017 op 17.11.2016 vastgesteld.  Dit stuk werd 

door het college op 29.11.2016 gunstig geadviseerd.  

 

De gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt 4.281.929 euro en blijft binnen de 

bijdrage bepaald door het meerjarenplan. 

 

Het budget 2017 van het OCMW wordt aan de gemeenteraad ter kennisgeving 

voorgelegd.  

 

 

4 Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2020. 

Conform artikel 148 van het OCMW-decreet dient de stuurgroep Audio het meerjarenplan 

voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van de stuurgroep. 

 

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

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de raad van beheer ontving. 

 

Het meerjarenplan werd door het college in zitting van 06.12.2016 gunstig geadviseerd. 

 

Het meerjarenplan 2015-2020 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.  

 

Er is sprake van een periode 2015-2020 omdat het meerjarenplan in principe 

legislatuurgebonden is en Audio een jaar uitstel kreeg (vandaar 2015 en niet 2014; 

vorige maal werd verkeerdelijk 2016 als startjaar aangegeven).  Het jaar 2020 is te 

verklaren vanuit het feit dat Audio, alhoewel niet verplicht, al de budgetten 2020 

vermeldt. 

 

 

5 Audio. Budget 2017. Kennisname. 

Conform artikel 148 van het OCMW decreet dient de stuurgroep Audio hun budget voor 

te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van de stuurgroep. 

 

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

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de raad van beheer ontving. 

 



Het budget van Audio 2017 werd door het college in zitting van 06.12.2016 gunstig 

geadviseerd. 

 

Dit budget 2017 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.  

 

 

6 Budgetwijziging stad 2016/2. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Volgens artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

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

 

De budgetwijziging bevat: 

 

1. Een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1) 

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

kasbasis en de autofinancieringsmarge 

3. Een gewijzigde lijst van nominatieve subsidies, en 

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

en het liquiditeitenbudget 

 

De doelstellingennota werd in de huidige budgetwijziging niet gewijzigd. Het resultaat 

van de rekening 2015 werd al ingebracht in de eerste budgetwijziging. In vergelijking 

met het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het 

boekjaar 2016 positiever, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 33.215.941 euro exploitatie-uitgaven (exclusief aflossingen van leningen) en 

35.558.403 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget bedraagt 6.527.206 

euro en de aflossingen bedragen 1.659.121 euro, waardoor er geëindigd wordt op een 

gecumuleerd budgettair resultaat van 6.373.659 euro. Na aftrek van de bestemde 

gelden, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 4.324.187 euro. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 21.11.2016. 

 

2. Voorgestelde beslissing. 

 

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

voorgaande cijfers. 

 

7 Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2017-2019.  Vaststelling. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

De stad Harelbeke telt diverse masten en pylonen op haar grondgebied. Masten en 

pylonen hebben een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van de stad als 

woonomgeving. Ze werken landschapsverstorend en brengen derhalve hinder mee voor 

de plaatselijke bevolking. 

Bovendien is de beschikbare open ruimte op het grondgebied beperkt. De aanwezige 

masten en pylonen creëren een extra druk op het resterende open karakter van het 

landschap. 

 

Het invoeren van een belasting op masten en pylonen was vanuit een juridisch standpunt 

lange tijd omstreden. Diverse uitspraken van administratieve en gerechtelijke 

rechtscolleges namen de juridische onzekerheden omtrent deze belasting weg. 

 



De financiële toestand van de gemeente zoals die blijkt uit het meerjarenplan en het 

budget, zijnde het financieel hoofddoel, rechtvaardigt en vereist de noodzaak aan 

rendabele belastingen zoals deze op masten en pylonen. 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief dd. 10.06.2011 houdende de 

onderrichtingen over gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens 

omdat een belasting op windmolens in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en 

diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen moet worden bevorderd. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 15° van het gemeentedecreet. 

 

De geraamde opbrengst voor het dienstjaar 2017 bedraagt 65.000 euro. 

 

2. Belangrijkste elementen van het reglement 

 

Het reglement geldt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019. 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een 

andere bestaande constructie met een minimale hoogte van 15 meter gerekend vanaf 

het niveau van het dak; 

- pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op 

het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter gerekend 

vanaf het maaiveld. 

 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van 

het belastingjaar. 

 

Ze bedraagt 2.500 euro per mast of pyloon. 

 

De belasting is ondeelbaar.   

 

Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting. 

 

 

8 Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van 

het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en 

met aanslagjaar 2019.  Vaststelling. 

1.  Aanleiding en overwegingen 

 

De gemeenteraad heeft op 16.12.2013 de belasting op de aanvragen tot het openen van 

meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019 

vastgesteld. 

 

De gemeenteraad heeft op 16.12.2013 eveneens de belasting op de aanvragen van 

stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 

2019 vastgesteld. 

 

Ingevolge art. 797 van het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 27.11.2015 tot 

uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, treedt 

dit decreet – in de huidige stand van zaken - grotendeels in werking vanaf 23.02.2017, 

zijnde één jaar na de publicatie van het BVR in het Belgisch Staatsblad. 

 



Vanaf 23.02.2017 worden stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de 

exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten onderworpen aan één procedure 

ingesteld door het decreet betreffende de omgevingsvergunning. 

 

Art. 5 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning bepaalt, door verwijzing 

naar het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO) de projecten die vergunningsplichtig en meldingsplichtig 

zijn. 

 

De belasting op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of 

vergunningsplichtige inrichtingen (gemeenteraad van 16.12.2013 - aanslagjaren 2014 

t.e.m. 2019) verwijst naar het decreet betreffende de milieuvergunningen van 

28.06.1985.  Dit decreet verdwijnt echter vanaf 23.02.2017. 

 

De belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen 

(eveneens gemeenteraad van 16.12.2013 - aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019) verwijst dan 

weer naar de begrippen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning, 

begrippen die met ingang van 23.02.2017 eveneens verdwijnen. 

 

Omdat er nu maar één procedure meer zal bestaan en om de inkomsten voortvloeiend 

uit voormelde belastingreglementen te garanderen is het aangewezen één nieuw 

reglement aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

De tarieven dienen in billijkheid vastgesteld zodat er een redelijke correlatie is tussen het 

bedrag van de belasting en de door de stad gemaakte kosten, zonder dat de voorziene 

bedragen echter volledig kostendekkend zijn. 

 

Een verantwoordingsnota van de milieudienst, overgemaakt bij mail van 21.11.2016, 

wordt aan de gemeenteraad ter aanvaarding voorgelegd. 

 

De financiële toestand van de gemeente bepaalt mede en in hoofdorde, samen met de 

verantwoordingsnota, het bestaan en de omvang van de belasting. 

 

De geraamde opbrengst voor het dienstjaar 2017 bedraagt 27.600 euro. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 en 43, § 2, 15° van het 

gemeentedecreet. 

 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

Er wordt verwezen naar het ontwerp dat zich in het dossier bevindt. 

 

De belasting wordt geheven op de vergunningsaanvragen of meldingen bedoeld in art. 5 

van het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM). 

 

De tariefstructuur van deze contantbelasting is (in euro) de volgende. 

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning, met enkel stedenbouwkundig 

aspect 

50 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 1 (IIOA * klasse 1) (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – gewone procedure 

500 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 1 (IIOA klasse 1) , (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – vereenvoudigde procedure 

50 



Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 2 (IIOA klasse 2) (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – gewone procedure 

100 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 2 (IIOA klasse 2) (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – vereenvoudigde procedure 

50 

Omgevingsproject met enkel meldingsplicht (IIOA klasse 3 of 

meldingsplicht enkel stedenbouw) 

50 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden, met wegenis 

500 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden, zonder wegenis 

50 

Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden op verzoek  

van de exploitant. 

50 

Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek van de exploitant. 50 

Als een publicatie in een week- of dagblad vereist is 500 

 

* IIOA: “ingedeelde inrichting of activiteit” zoals omschreven in het besluit van de 

Vlaamse regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 

 

Volgende vrijstellingen worden voorzien. 

 

- Vrijstelling voor de Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, Provincies, 

Gemeenten en Verenigingen van gemeenten, alle aan de gemeenten 

ondergeschikte besturen (zoals verzelfstandigde agentschappen, kerkfabrieken en 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en zijn verzelfstandigde 

agentschappen). 

- Vrijstellingen voor: 

o het lozen van normaal huisafvalwater in de openbare riolering, afkomstig 

van onroerende goederen die hoofdzakelijk als woongelegenheid worden 

gebruikt; 

o opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing 

gehouden gassen in vaste gasreservoirs, indien deze behoren bij de 

woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als 

woongelegenheid wordt gebruikt; 

o opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen bestemd voor de verwarming 

indien deze behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed dat 

hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. 

 

Het reglement treedt in werking op het moment dat het decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning in werking treedt, hetzij in de huidige stand van de 

wetgeving op 23.02.2017, en geldt tot en met het aanslagjaar 2019. 

 

Met ingang van de inwerkingtreding van dit reglement worden de bestaande reglementen 

van 16.12.2013 opgeheven. 

 

 

  



9 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken 

en van gelijkgestelde producten.  Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling. 

1.  Aanleiding en overwegingen 

 

De verspreiding van reclamedrukwerk gebeurt in grote volumes en heeft bijgevolg een 

negatief effect op het milieu. Daarnaast beïnvloeden deze verspreidingen de ophaling van 

papier en karton in die mate dat door de gratis verspreiding de kostprijs voor de ophaling 

van papier en karton verhoogd wordt. 

 

Het stadsbestuur heeft in het verleden geprobeerd om de verspreiding van 

reclamedrukwerk te beperken door aan de inwoners stickers ter beschikking te stellen 

met de vermelding ‘Geen reclame a.u.b.’. 

 

Het stadsbestuur wil vanuit milieuoogpunt bijkomende maatregelen nemen om de 

hoeveelheid aangeboden niet-geadresseerde drukwerken verder te beperken. 

 

De financiële toestand van de gemeente zoals blijkt uit het meerjarenplan en het budget, 

zijnde het financieel hoofddoel, rechtvaardigt en vereist ook rendabele belastingen zoals 

deze op niet-geadresseerd drukwerk. 

 

Er is bijgevolg, gelet op het voorgaande, reden tot het invoeren van een belasting op 

niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten zoals hierna in het 

beschikkend gedeelte aangegeven. 

 

In het door het college voorgestelde belastingreglement worden een aantal vrijstellingen 

voorzien.  

 

De stad Harelbeke wenst de aanwezigheid van de lokale handel te behouden en verder te 

stimuleren. Dit is eveneens één van de beleidsdoelstellingen opgenomen in de 

strategische nota uit het meerjarenplan 2014-2019, namelijk doelstelling 5 “aantrekkelijk 

voor ondernemingen en handelaars”. Vanuit een milieustandpunt is het eveneens 

interessant dat de inwoner van Harelbeke goederen en diensten lokaal kan verwerven. 

Om deze reden wordt het op periodieke basis verspreiden van drukwerk met de nadruk 

op het bekendmaken van handelaars met een hoofdactiviteit in Harelbeke vrijgesteld 

wanneer 75% van de oppervlakte bestaat uit diverse advertenties van ondernemingen 

met een hoofdactiviteit in Harelbeke en die gratis de stadsinfo in hun publicatie 

afdrukken. 

 

Het verspreiden van kleine folders (minder dan 20 gram) in Harelbeke wordt vrijgesteld 

op doelmatigheidsgronden en na afweging van kosten en baten en gezien de beperkte 

milieu-impact. 

 

In het actieplan van doelstelling 5 werd eveneens opgenomen dat het bestuur de 

deelname van inwoners aan het gemeenschapsleven wenst te stimuleren, onder 

beleidsdoelstelling 6 “Integratie van burgers en kansen kwetsbare inwoners”. Om sport, 

jeugd, socio-culturele verenigingen, erkende feestcomités, onderwijsinstellingen en 

politieke partijen de kans te geven om de inwoners op een degelijke manier te 

informeren en warm te maken voor hun activiteiten wordt ook hiervoor een vrijstelling 

voorzien.   

 

Deze nieuwe belasting wordt ingevoerd vanaf aanslagjaar 2017 tot en met het 

aanslagjaar 2019.  

 

Er wordt voorzien in een algemene vrijstelling voor alle verspreidingen tussen 

01.01.2017 en 01.04.2017 zodat de opdrachtgevers/uitgevers van niet-geadresseerd 

drukwerk zich kunnen aanpassen aan dit belastingreglement. 

 



Budgettair werd er voor 2017 262.500 euro aan inkomsten ingeschreven (negen maand). 

Vanaf 2018 wordt de inkomst geraamd op 360.000 euro. 

 

Door de milieudienst werd er gedurende vijf weken een databank bijgehouden van niet-

geadresseerd drukwerk volgens gewicht. De bedeling van niet-geadresseerd 

reclamedrukwerk is sterk variërend volgens de periode van het jaar. In de aanloop naar 

de feestdagen is de hoeveelheid reclame groter dan in andere periodes.  

 

Voor de berekening wordt rekening gehouden met 11.500 brievenbussen op het volledig 

grondgebied en met een bedeling van 48 weken per jaar. 

 

Volgens BPost (gegevens van november 2016) beschikt Harelbeke over het volgend 

aantal brievenbussen:  

 

Geheel Harelbeke     13.749 

Deelgemeente Harelbeke    10.475 

Deelgemeente Bavikhove      1.669 

Deelgemeente Hulste      1.605 

 

Deze cijfers zijn ruim gerekend.  Uit het woningenbestand 2015 van stad Harelbeke blijkt 

trouwens dat er in 2015 12.723 woningen waren in Harelbeke. Daarnaast wordt er ook 

geen rekening gehouden met woningen voorzien van een sticker ‘Geen reclame a.u.b.’, 

industrieterreinen, leegstand, … Om deze reden wordt er gerekend met 11.500 

brievenbussen. 

 

Dit aantal werd als volgt bekomen. 

 

Raming aantal bussen geheel Harelbeke  13.749 

Stickers ‘Geen reclame a.u.b.’ – 10 %    1.375 

Leegstand/bedrijven - 5%         700 

Totaal       11.674 

Afgerond       11.500 

 

2. Belangrijkste elementen van het belastingreglement 

 

Deze gemeentebelasting op aangifte wordt gevestigd op de verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in 

brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. 

 

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: alle stalen en reclamedragers van gelijk 

welke aard, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties 

doen gebruiken, verbruiken of aankopen. 

 

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet 

beschouwd als zijnde geadresseerd. 

 

De belasting is getrapt verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de 

opdracht gaf tot drukken of verspreiden en de persoon die op het drukwerk als 

verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. 

De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of 

embleem het drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van de belasting. 

 

De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de 

gelijkgestelde producten, vastgesteld op volgend tarief: 

  



 

• 20–99 gram: 0,05 euro/bedeeld exemplaar. 

• 100-499 gram: 0,10 euro/bedeeld exemplaar. 

• 500-999 gram: 0,40 euro/bedeeld exemplaar. 

• Vanaf 1.000 gram:  0,75 euro/bedeeld exemplaar. 

 

Bij een verspreiding over het hele grondgebied Harelbeke wordt het aantal bussen 

gerekend die door de diensten van Bpost wordt opgegeven.  

 

Bij een gedeeltelijke verspreiding wordt het aantal bussen per deelgemeente of per 

straat, die door de diensten van Bpost wordt opgegeven, aangerekend. 

 

Vrijstelling wordt verleend voor: 

 

- Elke kosteloze verspreiding van drukwerken beperkt tot en met een maximum van 

19 gram. 

- De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, die voor minstens 

75% van de oppervlakte bestaat uit diverse advertenties van ondernemingen met 

een hoofdactiviteit in Harelbeke en die gratis de stadsinfo in hun publicatie 

afdrukken. 

- Twee publicaties per jaar van sport, jeugd, socio-culturele verenigingen, erkende 

feestcomités, onderwijsinstellingen en politieke partijen. Dit voor zover deze 

verenigingen/instellingen/organisaties hun hoofdactiviteit hebben op Harelbeeks 

grondgebied. De publicaties die in aanmerking genomen worden voor de 

vrijstelling zijn de eerste twee die verspreid worden. 

- Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden 

verspreid worden ter gelegenheid van wettelijk of decretaal voorziene 

verkiezingen, in een periode ingaande op de datum vastgesteld voor het indienen 

van de voordrachten tot en met de verkiezingsdatum. 

- Alle verspreidingen van drukwerk tussen 01.01.2017 en 01.04.2017 zijn 

vrijgesteld van de belasting. 

 

 

10 Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder.  Aanslagjaar 2017–2019.  Vaststelling en opheffing 

belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het 

verhuren van voertuigen met een bestuurder. 

1. Aanleiding en overwegingen 

Het decreet van 20.04.2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg, gewijzigd bij decreten van 13.02.2004, 07.07.2006, 08.05.2009 en 04.04.2014 laat 

in artikel 36 toe de houders van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst te 

onderwerpen aan een jaarlijkse belasting.  Het decreet stelt het maximale tarief vast. 

 

Artikel 49 van hetzelfde decreet van 20.04.2001 stelt het tarief vast van de belasting 

voor exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.  De 

gemeente heeft decretaal geen keuzevrijheid om deze belasting al dan niet te vestigen. 

 

De gemeenteraad heeft op 12.10.2010 in toepassing van het aangehaalde artikel 49 

vanaf 2010 een gemeentelijke belasting ingesteld. 

 

Tot nu toe werd een belasting op taxi’s niet geheven.  De kosten die de stad echter heeft 

voor het afleveren, beheren en eventueel aanpassen van de vereiste vergunningen, de 

eventuele kosten van het aanleggen van een taxistandplaats op de openbare weg, het 

voordeel dat de exploitanten ondervinden van de door de stad Harelbeke aangelegde en 

onderhouden weginfrastructuur en het tegengaan van het “shoppen” waar men zijn 

vergunning aanvraagt (nu bv. de stad Kortrijk wel al een dergelijke belasting kent) 



verantwoordt het instellen van een belasting op taxidiensten zoals hierna is 

weergegeven. 

 

De financiële toestand van de gemeente zoals deze blijkt uit het meerjarenplan en het 

budget, zijnde het financieel hoofddoel, rechtvaardigt en vereist de noodzaak aan 

rendabele belastingen zoals deze op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder. 

 

Het college stelt bijgevolg voor, gelet op het voorgaande, ook een belasting op 

taxidiensten naast een belasting op diensten voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder in te voeren vanaf 01.01.2017. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 en 43 par. 2, 15° van het 

gemeentedecreet. 

 

De geraamde opbrengst in het dienstjaar 2017 bedraagt: 

 

- Voor de taxi’s: 2.000 euro; 

- Voor de verhuur van voertuigen met bestuurder: 3.000 euro. 

 

2. Gehanteerde tarieven en andere belangrijke bepalingen uit het reglement 

De belasting op taxidiensten bedraagt: 

 

- 250 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare 

weg; 

- 300 euro per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op de 

openbare weg (op vandaag op het Marktplein en aan het station). 

 

De belasting op de verhuur van voertuigen met bestuurder wordt vastgesteld op 250 

euro per jaar en per vergund voertuig. 

 

De belastingen zijn cumuleerbaar en de bedragen zijn geïndexeerd. 

 

Het reglement geldt voor de periode 01.01.2017–31.12.2019. 

 

 

11 Meerjarenplanwijziging stad 2014-2019/3. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Volgens artikel 147 § 1 van het gemeentedecreet past de gemeenteraad jaarlijks waar 

nodig het meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende 

jaar. 

 

In de loop van 2016 werd een grondige evaluatie gehouden van het strategisch 

meerjarenplan, aangezien de legislatuur halfweg is.  Het bestuur trok naar de burgers in 

een nieuwe editie van de Ronde van Harelbeke.  Vervolgens hield het college van 

burgemeester en schepenen het bestaande plan tegen het licht. Er werd kritisch 

geëvalueerd of de bestaande beleidsdoelstellingen op vandaag nog actueel zijn, welke 

financiële middelen ingezet worden om de actieplannen en acties te verwezenlijken, en er 

werd nagegaan of de acties nog wel een bijdrage leveren aan het slagen van de 

beleidsdoelstelling.   

 

  



Het resultaat van de besprekingen was dat de grote lijnen van het strategisch 

meerjarenplan behouden blijven, en dat het plan werd ontdaan van de verplichte 

rapportering naar Vlaanderen die sinds 2016 is weggevallen.  

De doelstellingen blijven behouden en tijdens de evaluatie werden hier en daar acties 

gebundeld, anders geformuleerd of geschrapt. Hiernavolgend een opsomming over de 

concrete wijzigingen op basis van de collegebeslissing van 23.08.2016.  

 

Een meer uitgebreide toelichting over de inhoudelijke wijzigingen wordt in het 

gemeenteraadsdossier opgenomen en is terug te vinden in de nota “Strategisch 

meerjarenplan 2014-2019 – wijziging 3”, nota die beschikbaar is in het elektronisch 

dossier. 

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de nieuwe formulering 

van de volgende doelstellingen, actieplannen en acties, zoals besproken tijdens de 

halflegislatuurevaluatie: 

- Actie 2.1.2 Aandacht voor vrije ruimte in nieuwe woonontwikkelingen en 

versterken van bestaande natuurwaarden in nieuwe ontwikkelingen. 

- Actieplan 3.1 Veilige, gezonde en duurzame woningen. 

- Actie 3.1.3 Duurzame initiatieven in en rond de woning. 

- Actie 3.2.2 Verhogen aanbod betaalbare woningen op private huurmarkt. 

- Actie 3.2.4 Activeren bestaand aanbod. 

- Actieplan 3.3 Samenwerking om diverse doelgroepen te ondersteunen in hun 

woonvraag. 

- Actie 3.3.1 Een lokaal woonoverleg zorgt voor afstemming tussen verschillende 

woonactoren op het grondgebied. 

- Actie 3.3.2 Begeleiding van doelgroepen door samenwerking met woon- en 

welzijnsactoren. 

- Actie 5.1.3 Reconversie site Nebim. 

- Beleidsdoelstelling 6 Harelbeke wil inzetten op de integratie van burgers met een 

vreemde herkomst met het oog op een volwaardige participatie aan onze 

samenleving.  

- Actieplan 6.1 De dienstverlening is toegankelijk voor alle inwoners, met extra 

aandacht voor kwetsbare burgers van vreemde herkomst.   

- Actie 6.1.1 Initiatieven die dienstverlening toegankelijker maken. 

- Actieplan 6.2 Er wordt permanent ingezet op sociale cohesie: van verschillen naar 

gemeenschappelijkheid. 

- Actie 6.2.1 Initiatieven die sociale cohesie bevorderen. 

- Actieplan 6.3 De zelfredzaamheid van burgers van vreemde herkomst op vlak van 

o.a. taal, onderwijs, werk en politieke rechten is versterkt.  

- Actie 6.3.1 Initiatieven die de zelfredzaamheid versterken. 

- Beleidsdoelstelling 8 Harelbeke wil de ontplooiing van ieder kind ondersteunen.  

- Actieplan 8.1 Harelbeke monitort de capaciteit in voorschoolse en buitenschoolse 

kinderopvang en basisonderwijs. 

- Actie 8.1.1 Initiatieven rond monitoring van de capaciteit in voor- en 

buitenschoolse kinderopvang. 

- Actie 8.1.2 Het gemeentelijk basisonderwijs beschikt over competente 

medewerkers voor de naschoolse kinderopvang. 

- Actieplan 8.2 Harelbeke coördineert de feitelijke vereniging Huis van het Kind 

Harelbeke. 

- Actie 8.2.1 Initiatieven in Huis van het Kind Harelbeke. 

- Actieplan 8.3 Harelbeke ondersteunt maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren. 

- Actie 8.3.1 Initiatieven ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren. 

- Actieplan 9.1 We nemen onze beleidsvoorbereidende rol op om samen met het 

CBS een goede maat te zijn voor de Harelbekenaren.   



- Actieplan 9.2 We stellen transparante, proactieve en klantgerichte 

maatschappelijke dienstverlening voorop.   

- Actieplan 9.3 We zijn een modern bedrijf dat flexibel inspeelt op nieuwe 

uitdagingen. 

- Actieplan 9.4 We zetten onze schouders onder de systematische verbetering van 

de organisatie, zonder de druk hierbij te hoog te leggen. 

- Actieplan 9.5 We krijgen kansen om onze talenten te ontwikkelen en een 

ondernemende  kracht te ontwikkelen in de organisatie. 

- Actieplan 9.6 We vormen een stevige menselijke ketting door alle schakels goed 

te verbinden. 

- Actieplan 9.7 Collegialiteit en wederzijds vertrouwen zijn hierbij essentieel. 

- Beleidsdoelstelling 10 Harelbeke wil zijn blik verruimen via lokale, regionale en 

internationale samenwerkingsverbanden en actief wereldburgerschap promoten. 

- Actie 10.1.1 De samenwerking tussen stad/OCMW wordt afgestemd in functie van 

een doelgericht sociaal beleid. 

- Actieplan 10.4 De stad zet lokaal in op actief wereldburgerschap. 

- Actie 10.4.1 Initiatieven inzake actief wereldburgerschap. 

- Actieplan 10.5 De stad versterkt samen met haar partnerstad in het Zuiden, 

Eenhana, beide lokale besturen en hun middenveld. 

- Actie 10.5.1 Initiatieven in functie van Zuidwerking. 

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het schrappen van 

volgende acties uit het strategisch meerjarenplan, zonder dat die vervangen worden door 

nieuwe acties: 

- Actie 1.3.1 Het creëren van grotere handelspanden in het centrum. 

- Actie 7.1.3 Er wordt gestreefd naar een positieve herverdeling van het 

Gemeentefonds voor de stad. 

- Actie 10.2.1 Harelbeke zal zijn rol spelen in de uitbouw van het regionaal 

cultuurbeleid. 

- Actie 10.2.2 Regionale samenwerking aftoetsen voor personeelsaangelegenheden. 

- Actie 10.2.4 De sportdienst onderhoudt verder goede contacten en werkt nauw 

samen met provinciale en Vlaamse sportinstanties. 

 

Volgens artikel 15 van het BBC-besluit bevat een aanpassing van het meerjarenplan 

minstens volgende stukken: 

 

1. In voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota; 

2. Het financiële doelstellingenplan (M1); 

3. De staat van het financiële evenwicht (M2); 

4. Een motivering van de wijzigingen. 

 

Het financieel evenwicht kan enkel worden aangetoond als de rekening 2015 is 

vastgesteld door de gemeenteraad en verwerkt in het meerjarenplan. 

 

De vereiste van het financieel evenwicht is pas vervuld als: 

 

1. Het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk is aan 0; 

2. De autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar groter dan of gelijk 

is aan 0; 

3. Er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat het evenwicht fictief is. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 21.11.2016. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad stelt de meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 zoals voorgelegd door 

het college van burgemeester en schepenen vast. 



12 Stadsbudget 2017. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Volgens artikel 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad voor het begin van 

ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het 

meerjarenplan. 

 

Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een aantal bijlagen. 

De beleidsnota omvat de doelstellingennota en het doelstellingenbudget, de financiële 

toestand en de lijsten van overheidsopdrachten, daden van beschikking en nominatieve 

subsidies. 

 

De financiële nota bestaat uit het exploitatie-, investerings- en het liquiditeitenbudget. 

Het budget geeft de raming weer van de ontvangsten en de uitgaven van een financieel 

boekjaar en is een concretisering van de lange termijnvisie van het strategisch 

meerjarenplan naar de korte termijn. 

 

In de beleidsnota wijst de financiële toestand uit dat het budget past binnen het 

meerjarenplan.  

 

Er zijn 34.140.371 euro exploitatie-uitgaven (aflossingen van de leningen niet 

inbegrepen) en 36.347.782 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget 

bedraagt 3.142.524 euro en de aflossingen bedragen 1.714.972 euro, waardoor er 

geëindigd wordt op een gecumuleerd budgettair resultaat van 3.766.631 euro. Na aftrek 

van de bestemde gelden, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 1.717.159 euro. 

 

De adviesprocedure werd nageleefd. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 21.11.2016. 

 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad stelt het stadsbudget 2017 vast met voorgaande cijfergegevens. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

13 Woonplan. Opheffing wegens integratie in de strategische 

meerjarenplanning. 

In 2016 werd een halflegislatuurevaluatie van het strategisch meerjarenplan gehouden. 

Dit heeft gezorgd voor een aantal inhoudelijke aanpassingen van de doelstellingen, 

actieplannen en acties. Dit was ook het geval voor de beleidsdoelstelling over Wonen. 

 

In het subsidiedossier van Woonwijs was opgenomen dat er een woonactieplan zou 

opgemaakt worden. In het lokaal woonoverleg van 02.07.2015 werd duidelijk dat de 

meerwaarde daarvan, naast bestaande documenten, klein zou zijn. Het leek meer 

opportuun om de doelstellingen en acties uit de meerjarenplanning te gebruiken als 

kapstok, mits meer inhoudelijke elementen toe te voegen (i.p.v. enkel focus op het 

financiële). Er werd toen gesteld dit mee te nemen in de halflegislatuurevaluatie met als 

resultaat een volledige integratie van het woonplan in de meerjarenplanning.  

 

  



De meerjarenplanwijziging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 19.12.2016. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het woonplan uit 2006 op te heffen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd volgens art. 42 van het gemeentedecreet. 

 

 

14 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Industrie-Eilandjes'. 

Definitieve vaststelling. 

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

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

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

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

een geheel of gedeeltelijke functiewijziging van de huidige bestemming mogelijk te 

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

bedrijvigheid. Ook worden een aantal zonevreemde problematieken meegenomen. 

 

De verschillende deelplannen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zijn Molenhuis, 

Deerlijksestraat-Deerlijksesteenweg, Kortrijksesteenweg en een restperceel Harelbeke 

Zuid op de hoek van de Venetiëlaan-Politieke Gevangenenstraat.  

 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP ‘Industrie-Eilandjes’ voorlopig 

vastgesteld in zitting van 20 juni 2016. 

 

Het openbaar onderzoek liep van 27 juni 2016 tot en met 25 augustus 2016 en werd 

bekend gemaakt door aanplakking ter plekke en in het stadhuis, publicatie in drie 

kranten, in het Belgisch staatsblad, in de stedelijke infokrant, op de website van de stad 

en tijdens een infovergadering. Op hetzelfde ogenblik werd zowel aan de Deputatie als 

aan de Vlaamse regering (ruimtelijke ordening) een exemplaar opgestuurd van het 

voorlopig vastgestelde ontwerp van RUP voor eventueel advies. 

 

Departement Ruimte Vlaanderen bracht gunstig advies uit op 2 augustus 2016.  De 

Deputatie van West-Vlaanderen bracht gunstig advies uit op 18 augustus 2016. Het 

openbaar onderzoek werd gesloten in zitting van het college van burgemeester en 

schepenen van 6 september 2016 waarbij werd vastgesteld dat er 13 bezwaren of 

opmerkingen werden ingediend. Daarna werd nog één bezwaar laattijdig ingediend. 

 

De GECORO behandelde deze bezwaren voor advies in zitting van 21 september 2016. 

Het dossier werd voorgelegd aan de raadscommissie grondgebiedszaken op 12 oktober 

2016 alwaar het advies van de GECORO over de adviezen en bezwaren overlopen werd.  

 

Naast technische opmerkingen of vraag naar verduidelijkingen handelden de bezwaren 

hoofdzakelijk over:  

- Deelplan Deerlijksesteenweg: bouwvrije bufferstrook t.a.v. spoorweg, meer 

functiemogelijkheden (handel) in lokale bedrijvigheid, inrichtingselementen van 

het toekomstig lokaal bedrijventerrein + vraag gedeelte herbestemming naar 

wonen; woning in woongebied die herbestemd werd naar bedrijvigheid en 

zonevreemde tuin (bij woning) die ingekleurd stond als bedrijvigheid; 

- Deelplan Kortrijksesteenweg: omgaan met voorschriften van kleinere, bestaande 

bedrijven langs de Kortrijksesteenweg in relatie tot grotere percelen op het nieuw 

bedrijventerrein; vraag tot opname kleinere percelen in milieubelastende 

bestemming; verhouding aanpalende woningen-industrie en vraag tot 

herbestemming naar wonen en uitbreiding plangebied; 

- Deelplan Harelbeke Zuid: hinderaspecten van bedrijvigheid en vraag tot 

herbestemming naar wonen. 

 



Het dossier werd besproken op de raadscommissie van 12 oktober 2016. 

 

De voorschriften inzake herbestemming naar wonen of meer mogelijkheden van 

centrumfuncties die niet hun oorsprong vinden in vergunde of vergund geachte 

zonevreemdheid werden niet beantwoord en het cascade-principes uit het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan werd, gezien de vele vragen, strikt gevolgd. Dit cascade principe 

omvat een prioriteit voor bedrijfsactiviteiten met een mogelijkheid tot omschakeling naar 

ambachtelijke bedrijvigheid en indien nieuwe bedrijfsactiviteiten vanuit milieutechnische 

en ruimtelijke overwegingen niet meer aanvaardbaar zijn, moeten op deze 

industrieterreinen andere centrumfuncties kunnen zoals wonen, handel, diensten, ….  

Alle sites waar lokale bedrijvigheid aanvaardbaar is, werden aldus bestemd.  

 

Voor het deelplan Deerlijksesteenweg werd de vraag tot een bouwvrije strook langs het 

spoor niet beantwoord, omdat het lokaal niveau hiervoor niet het geschikte is. Een aantal 

aanpassingen i.f.v. het nieuwe bedrijventerrein van de huidige site Volvo werden 

voorzien: aanpassingen zonegrenzen i.f.v. optimalisatie parkeren op de politiesite, 

verlagen minimale parkeernorm van 5 naar 4 en de mogelijkheid tot een derde bouwlaag 

aan de nieuwe wegenis en zijde Deerlijksesteenweg. De bestaande woning in woongebied 

werd ingekleurd als wisselbestemming i.p.v. als bedrijvigheid en de zonevreemde tuin 

(bij woning) werd ingekleurd als zone voor wonen. 

 

In het deelplan Kortrijksesteenweg werden voorschriften of toelichting afgestemd op de 

kleinere bedrijven langs de steenweg. Er is geen optie gelaten om die percelen bij de 

milieubelastende bestemming te voegen. In het kader van de verhouding van een lokaal 

bedrijventerrein naar de aanpalende woningen, werd een maximale 

bedrijfsgebouwhoogte vastgelegd en verduidelijkt dat een buffer van 5m bij een totale 

nieuwe inrichting noodzakelijk is. Het plangebied werd niet uitgebreid aangezien dit geen 

meerwaarde bood (woongebied op het gewestplan opnemen als woongebied in het RUP). 

De bestaande woning in het plangebied werd omgevormd tot zone voor wonen, zonder 

de tuin, aangezien de woning oorspronkelijk gelinkt was aan het bedrijf. 

 

Nu wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve 

vaststelling van het RUP ‘Industrie-Eilandjes’. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

ordening. 

 

 

15 Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2017. 

De provincie West-Vlaanderen zet samen met de Zuid-West-Vlaamse steden en 

gemeenten extra in op het landschap in al zijn facetten. Daartoe werd het Stadlandschap 

Leie & Schelde opgericht. De gemeenteraad keurde op 14.09.2015 de 

‘Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie & Schelde’ goed. 

 

Deze overeenkomst geldt als een kader en princiepsakkoord. Gemeente-specifieke 

projecten waarvoor een gezamenlijke inzet van middelen noodzakelijk is worden in een 

jaarlijks werkplan opgenomen dat aan de beslissingsorganen van beide partijen wordt 

voorgelegd. Het werkplan 2016 dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 

21.03.2016 loopt ten einde op 31.12.2016. 

 

De invulling van het werkplan met gemeenschappelijke projecten werd besproken in een 

overlegbijeenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde op 04.10.2016. 

 

Deze projecten passen binnen de vijf vastgestelde actiedomeinen uit de samenwerkings-

overeenkomst. 

 



1. Landschap en natuur (waaronder inrichting en beheer van kleine 

landschapselementen, opmaak van landschapsbedrijfsplannen, organisatie van 

knotploegen, soortenbeschermingsacties, uitbouw van groene assen en 

provinciedomeinen, onderzoek naar mogelijkheden inzake gecoördineerd 

agrarisch natuurbeheer, enz.); 

2. Landschapsrecreatie (waaronder organisatie van wandel- en fietsnetwerken, trage 

wegen, thematische routes en/of evenementen, enz.): 

3. Streekeigenheid (waaronder streekeigen groen, enz.); 

4. Streekeducatie (waaronder thematische wandel- en fietstochten, natuur 

educatieve centra, landschapsinrichting en natuurbeheer, soorten campagnes, 

landbouweducatie, educatieve pakketten en koffers, natuuracademie, inrichten 

vlindertuin, vergroenen schoolomgeving, ecomoestuinteam, enz.); 

5. Communicatie (waaronder landschapskrant Leie en Schelde, website, 

nieuwsbrieven, huisstijl, enz.) 

 

De initiatieven die binnen deze samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten sluiten 

perfect aan bij de prioritaire doelstelling 2. ‘Harelbeke wil de schaarse bestaande open 

ruimte in de deelgebieden vrijwaren en ademruimte creëren in dichter verstedelijkte 

delen van de stad’ van het strategisch meerjarenplan, in het bijzonder bij AP (actieplan) 

2.3 ‘Natuur en groen in de stad brengen’ en AP 2.4 ‘De belevingswaarde van de 

bestaande open ruimte optimaliseren’. 

 

Het dossier werd geadviseerd door de stedelijke MINA-raad op 01.12.2016 en wordt 

voorgelegd aan de raadscommissie grondgebiedszaken van 14.12.2016. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het werkplan 2017, dat de samenwerking 

tussen het Stadlandschap Leie & Schelde en het stadsbestuur regelt, goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de residuaire bevoegdheid (art. 42 par. 1 van 

het gemeentedecreet).  

 

 

16 Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter 

hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de 

verkaveling Tramstatie). Voorlopige vaststelling van het ontwerp van 

rooilijnplan ter verbreding van de voetweg. 

Blijkens de buurtwegenatlassen van Hulste en Bavikhove opgemaakt in uitvoering van de 

buurtwegenwet van 10.04.1841, is de Doornhoutsevoetweg een ‘sentier’ (een publieke 

erfdienstbaarheid van doorgang op een private wegzate) die loopt vanaf café Tivoli te 

Hulste door de open landbouwzone en over de grens met Bavikhove tot aan de 

verkaveling Tramstatie/Haring- en Doornhoutstraat in Bavikhove. Deze voetweg is als 

nummer 29 in de atlas van de deelgemeente Hulste en als nummer 28 in de atlas van de 

deelgemeente Bavikhove aangeduid.  

 

Zeker sinds de opmaak van de atlassen midden 19de eeuw is dit een veilige, frequent 

gebruikte, trage wegverbinding.  Deze voetweg loopt ongeveer evenwijdig met de heel 

drukke Vlietestraat tussen Bavikhove en Hulste, gekend als de buurtwegen/’chemins’ 

nr.2 en nr.12. 

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 neemt de herwaardering van het ‘trage wegen 

netwerk’ als beleidsdoelstelling 4. ‘(verkeers)veilige leefomgeving’ op. De detaillering is 

vermeld onder actieplan 4.3. ‘veilige functionele fiets- en wandelverbindingen’. 

 

In uitvoering van die beleidsintentie wenst het stadsbestuur dit tracé als een soort 

fiets(snel)weg her aan te leggen om de fietsers overal een comfortabele drie meter 

breedte te geven om veilig en snel te fietsen en te kruisen. Dit moet een alternatief zijn 



voor het onveilige dubbelrichtingsfietspad op de parallel gelegen Vlietestraat, waar door 

de beperkte rijwegbreedte de fietsstrook soms als uitwijkstrook voor gemotoriseerde 

voertuigen wordt gebruikt. 

 

De gewenste heraanleg van de voetweg veronderstelt een wijzigingsprocedure zoals 

voorzien in artikel 27 van de buurtwegenwet, gekoppeld aan een rooilijnprocedure (ter 

bepaling van de definitieve rooilijnbreedte op deze private zate).  

 

De wijziging is uitgetekend op een ontwerprooilijnplan van landmeter Verbuere van 

15.09.2016 waarbij de extra-erfdienstbaarheidstrook (waarop voorliggende 

wijziging/verbreding slaat) in groene kleur is aangeduid op de percelen van drie 

eigenaars en één pachter. De nodige toelichting werd ondertussen aan de meest belaste 

betrokkenen gegeven.  Deze zullen ook een billijke vergoeding krijgen, ofwel voor de 

extra belasting van hun perceel ofwel als pachtverbrekingsvergoeding.  

 

Bedoeling van de voorliggende wijziging is om het publiek gebruik te garanderen tussen 

de Kuurnsestraat/Tivoli en de Doornhout/Haringstraat en om de bestaande fiets- en 

voetgangersverbinding veiliger en comfortabeler her aan te leggen. Dit is verantwoord 

(a) omwille van de vragen en behoeftes van gebruikers van trage wegen (zowel 

buurtbewoners, schoolkinderen, wijkbewoners), (b) omwille van de beleidsintenties van 

het stadsbestuur om trage wegen te herwaarderen, (c) om veilige alternatieven te 

voorzien voor de nabij gelegen, fietsonvriendelijke(-onveilige) Vlietestraat en tenslotte 

(d) vanuit de zorg om deze grote open ruimte doorkruisbaar te houden zoals voorzien 

sinds de buurtwegenatlas.  

 

De voorgestelde wijziging/verbreding verzoent ook voormelde openbare belangen met 

het privaat belang. Want terwijl het publiek gebruik op de Doornhoutsevoetweg verder is 

gegarandeerd, zullen de particuliere eigenaars en gebruikers die de verbreding de facto 

reeds jaren gedogen amper hinder ervan ondervinden én zelfs vooraf en tijdens de 

heraanlegwerken een bevoorrechte gesprekspartner voor de stad zijn. Bovendien zullen 

de particuliere eigenaars en gebruikers voor dit publiek gebruik van het groen tracé billijk 

vergoed worden. 

 

Het komt de raad toe de wijziging voorlopig te aanvaarden en het ontwerp van 

rooilijnplan voorlopig vast te stellen. 

 

Na de voorlopige aanvaarding zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van 

nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Vervolgens zal aan de gemeenteraad worden gevraagd definitief te beslissen over de 

wijziging en het rooilijnplan, waarna deze beslissing ter beoordeling aan de Deputatie zal 

worden overgemaakt. 

 

 

17 Verkoop lot stadsgrond in de Twee-Bruggenstraat aan Aquafin. 

Goedkeuren ontwerpakte. 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw bouwde Aquafin een pompstation in de Twee-

Bruggenstraat, op de hoek van de Schipstraat nabij de stadssite TSAS, op het 

braakliggend hoek- en bouwperceel van de stad.  

 

De grond werd toen niet formeel verkocht aan Aquafin. Aquafin wenst nu de 

eigendomssituatie te regulariseren via een notariële aankoopakte waarbij Aquafin ook 

instaat voor alle aktekosten. Gezien al een Aquafin-pompstation op voormelde grond 

gebouwd is, is het aangewezen de grond onderhands te verkopen aan Aquafin.  

 



Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 19 m². De overeengekomen prijs is 

conform het schattingsverslag van BVBA Teccon, beëdigd schatter. Een opmetingsplan is 

niet noodzakelijk, gezien het om een volledig kadastraal perceel gaat.  

 

Alle verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen in de ontwerpakte zoals opgemaakt door 

notaris Degroote uit Kortrijk, hiertoe aangesteld door Aquafin. De akte ligt ter goed-

keuring voor.  

 

Voor dit dossier liep een openbaar onderzoek van 01.06.2016 tot en met 15.06.2016.  

Er werden geen bezwaren ingediend.  

 

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

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een daad van beschikking betreft die niet 

nominatief in het budget is voorzien (art. 43 par 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

 

18 Heraanleg voetpaden 2017 - Deel 1 : Ter Perre.  Goedkeuren bestek, 

raming (69.275 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De voetpaden in de doorgangsweg op Ter Perre zijn in slechte staat.  Het voetpad wordt 

volledig vernieuwd.  Van een aantal zijstraten wordt de betonstraatsteenverharding 

hersteld waar er verzakkingen zijn.  De voetpaden zijn in slechte staat door veel 

onkruidgroei en verzakkingen. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 69.275 euro excl. btw of 83.822,75 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

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

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

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

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 (Enveloppe 

GGZ / Subproject GGZ 29 / AR 224007 / BI 020000). 

 

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

goed te keuren. 

 

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

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

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

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

 

 

  



DEPARTEMENT FACILITY 

19 Aankoop van twee bestelwagens op CNG.  Goedkeuren bestek, raming 

(76.446,29 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

In Harelbeke is er al een CNG-tankinstallatie (CNG: Compressed Natural Gas) aanwezig 

op de site IMOG.  Dit jaar komt er ook nog één bij (DATS).  

 

CNG is een perfecte tussenstap tussen het rijden op klassieke brandstoffen 

(benzine/diesel) en hernieuwbare energie. De uitstoot van CNG-voertuigen is veel minder 

milieubelastend. 

 

Infrax voorziet een subsidie van 2.000 euro per aangekochte wagen en dit voor 

maximum drie voertuigen. 

 

In het dienstjaar 2016 werd een eerste CNG voertuig aangekocht.  Dit voertuig is nog 

niet geleverd. 

 

Op verzoek van het departement facility, wordt er gevraagd om twee bestelwagens op 

CNG brandstof aan te kopen, respectievelijk één voor de begraafplaatsen en één voor de 

metsersploeg. 

 

De ploeg begraafplaatsen gebruikt op vandaag een voertuig van de leidinggevenden. Er 

is dus een voertuig te weinig.  Bovendien is het voertuig helemaal niet geschikt voor de 

ploeg begraafplaatsen. 

 

De grote ploeg wegeniswerkers beschikt momenteel over een grote vrachtwagen en een 

open bestelwagen. De grote vrachtwagen wordt ook voor andere werkopdrachten 

ingezet, zoals containervervoer en feestelijkheden. Hierdoor ontbreekt het de ploeg soms 

aan een vervoermiddel om materiaal zoals zandcement te gaan halen. Bij kleinere 

werken, bij de opstart of het einde van een groot werk wordt de ploeg ook best 

opgesplitst in twee groepen. Daarom is een extra voertuig nodig. Het rendement van de 

ploeg zal hierdoor stijgen, wat betekent dat er meer oppervlakte aan voetpaden kan 

hersteld worden. 

 

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

aankoop. 

 

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

- Perceel 1 (Bestelwagen voor Begraafplaatsen MTM3,5T Open Laadbak), raming: 

36.363,64 euro excl. btw of 44.000 euro incl. 21 % btw; 

- Perceel 2 (Bestelwagen voor Metsers MTM6 7,5 T Kiepbak), raming: 40.082,65 

euro excl. btw of 48.500,01 euro incl. 21 % btw. 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 76.446,29 euro excl. btw of 

92.500,01 euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking (raming lager dan 85.000 euro excl. btw). 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsbudget van 2017 onder 

budgetcodes B&W 10 242000/099010 44.000 euro en BOD 10 242000/011920 48.500 

euro. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek, de raming en de gunningswijze ter goedkeuring 

voorgelegd.  

 



De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

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

 

 

20 Aankoop van drie nadarwagens.  Goedkeuren bestek, raming (17.500 euro 

+ 21 % btw) en gunningswijze. 

Twee nadarwagens zijn versleten en dienen vervangen te worden. Eén grote nadarwagen 

wordt vervangen door twee kleine omdat dit soms handig is bij het uitlenen van de 

nadars. Niet iedereen heeft een grote kar nodig.  

 

Er wordt één grote schamelwagen (+/- 7.000 x 2.400 mm² laadvloer) voor 100 nadars 

van 2,5 m lengte en twee aanhangwagens (+/- 3.600 x 2.400 mm² laadvloer) voor 

telkens 50 nadars van 2,5 m lengte gevraagd. 

 

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

- aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.500 euro excl. btw of 21.175 euro 

incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek, de raming en de gunningswijze ter goedkeuring 

voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

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

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement.  Hervaststelling. 

1. Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 

18.11.2013 hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 

Bij beslissing van 19.05.2014 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 

 

Bij beslissing van 20.04.2015 en 23.05.2016 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd en hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de 

aanpassing van tal van tarieven en modaliteiten en het schrappen van bepaalde 

rubrieken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

2. Op 04.07.2016 ontving het stadsbestuur een aangetekend schrijven van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het hen toegestuurde raadsbesluit van 

23.05.2016 “hervaststelling gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement”. 

 

  



Er werden door de toezichthoudende overheid opmerkingen gemaakt omtrent het 

inhoudelijke van de volgende rubrieken: 

 

- Rubriek 24: Retributie voor prestaties en inlichtingen verstrekt door Burger en 

Welzijn; 

- Rubriek 33: Gebruikersreglement Jeugdcentrum TSAS; 

- Rubriek 37 : Gebruik stedelijke sportaccommodaties en accommodaties die jegens 

derden worden afgehuurd; 

- Rubriek 45. Stedelijk onderwijs.  Tarieven georganiseerd schooltoezicht. 

 

In de huidige stand van zaken treedt op 23.02.2017 het Decreet op de 

Omgevingsvergunning in werking.  De tarifering voor de afgifte van inlichtingen, attesten 

dient om budgettaire redenen te worden verhoogd.  Dienvolgens dient rubriek 6 

aangepast te worden. 

 

Er dienen wijzigingen doorgevoerd te worden in functie van de verduidelijking en de 

aanpassing van de tarieven in het gebruikersreglement van het cc Het SPOOR en de 

socio’s.  Er wordt voorgesteld in te gaan op de vraag van de verenigingen om technische 

bijstand te voorzien bij podiumactiviteiten.  Ook het systeem om de toegangsprijzen voor 

podiumactiviteiten te bepalen, dient herzien te worden.  Er wordt voorgesteld dat de 

gemeenteraad aan het college delegatie verleent om deze tarieven vast te stellen mits 

inachtneming van een aantal parameters. 

 

Er dienen ook wijzigingen doorgevoerd te worden in functie van de aanpassing van de 

tarieven van de sportaccommodaties voor niet-Harelbeekse gebruikers. 

 

Tot slot dient ook een wijziging aan het reglement van het Jeugdcentrum TSAS te 

gebeuren in de procedure rond de ‘nachtvergunning’ in de digitale aanvraag via het 

evenementenloket. Dit evenementenloket gaat mogelijks van start per 01.01.2017. 

 

Verder wordt, zowel in de sector cultuur, jeugd als sport, voorzien dat het college – na 

advies van het beheersorgaan of het adviesorgaan – het tarief voor benefietactiviteiten of 

goede doelen toekent. 

 

3. Er werd advies gevraagd aan de betrokken adviesraden. 

 

4. Een lijst met het overzicht van de wijzigingen wordt in het gemeenteraadsdossier 

opgenomen en is beschikbaar in het elektronisch dossier. 

 

5. De aanpassingen lijken het college billijk en evenredig ten opzichte van de door de 

stad geleverde prestaties. 

 

6. Het college stelt de gemeenteraad voor het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement her vast te stellen tot en met 31 december 2019 en daarbij alle aan 

te brengen wijzigingen te verwerken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse 

aanpassingen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd bij toepassing van art. 43 par. 2, 2° van het gemeente-

decreet. 

 

 

  



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

22 Gemeentelijk reglement klachtenbehandeling. Hervaststelling. 

Het departement communicatie stelt, samen met de juridische dienst, voor om het oude 

klachtenreglement (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van september 2007) te 

vervangen door een eenvoudiger reglement. 

 

Het geldende reglement is te omslachtig en bevat heel wat onnodige toelichting. In het 

kader van administratieve vereenvoudiging is het aangewezen het reglement te 

vervangen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 198 van het gemeentedecreet. 

 

 

23 Goedkeuren ereburgerschap Peter en Dieter Vyncke. 

De broers Peter en Dieter Vyncke verwierven als zaakvoerders van de firma Vyncke nv 

grote internationale faam en aanzien én gaven daardoor ook de stad Harelbeke (inter) 

nationale uitstraling.  

 

- Peter is CEO (chief executive officer), Dieter is COO (chief operations officer) van 

familiebedrijf Vyncke nv in de Gentsesteenweg 224 in Harelbeke. Het bedrijf werd 

gesticht in 1912 door grootvader Louis en is gespecialiseerd in ketelbouw 

(industriële energie-installaties voor de omzetting van biomassa-afvalstromen). 

De firma groeide uit tot een wereldwijde internationale speler en is een 

modelvoorbeeld voor duurzaam ondernemen. 335 werknemers. 

- Het bedrijf is een voorloper in het sluiten van buitenlandse joint ventures met 

intussen vestigingen in Brazilië, Duitsland, Tsjechië, India, China, Thailand, 

Maleisië en Singapore.  

- Men zet mee de schouders onder het project van het bedrijvencentrum. 

- Bovendien is er ook een cultureel engagement: erfgoeddag in 2015 vond plaats in 

hun bedrijf.  De oude smidse herbergt de collectie van Michel Geldof. 

- Het bedrijf is ook milieubewust: er werd een groene gordel aangelegd rond het 

bedrijf bestaande uit: 14 hectare wijngaard, fruitbomen, bossen met wandelpad, 

picknickplek en petanqueterrein. Werknemers kunnen fruit plukken om mee te 

nemen naar huis. 

- Er is een sociaal engagement blijkend uit: een hechte bedrijfscultuur, de 

werknemers zijn 'medewerkers' die zichzelf Vynckeniers noemen.  Het bedrijf 

heeft ook werknemers van een beschutte werkplaats in dienst voor onderhoud 

van hun groene gordel. 

- In 2014 werd het bedrijf benoemd door weekblad Trends tot 'Gazelle van het 

Jaar'. 

- In 2014 werd de firma genomineerd voor 'Onderneming van het Jaar'. 

- In 2015 werd Peter Vyncke genomineerd als 'Manager van het Jaar'. 

- In 2016 werd het bedrijf verkozen tot 'Onderneming van het Jaar'. De steile, 

internationale groei en het maatschappelijk verantwoord kapitalisme vielen bij de 

jury in de smaak. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld aan Peter en Dieter Vyncke het ereburgerschap 

van de stad Harelbeke toe te kennen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van haar restbevoegdheid (art. 43 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

24 Vragenkwartiertje. 


