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Openbare zitting 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

 

1 Overname eerste deel gewestweg N36d (vanaf de Leiestraat kilometerpaal 

3,229 tot kilometerpaal 1,851 nabij de grens met Kuurne, met uitsluiting 

van de Hoge Brug en aanhorigheden) in de gemeentewegenis. Principiële 

goedkeuring overname op basis van het overdrachtsplan van het 

Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en goedkeuring bij-akte 5 in verband 

met de terugbetaling van de kosten aan de Leiestraat. 

 

Het globale dossier voor de herinrichtingswerken voor de doortocht/N43 werd eind 2014 

afgerond via de ingebruikname van de laatste fase (vanaf de Vlasstraat naar de R8, 

richting Kortrijk).  

 

Onder andere naar aanleiding hiervan vraagt het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) bij 

brief van 22.04.2016 aan de stad om werk te maken van het overdrachtsdossier voor 

een eerste deel van de N36d (Leie- en Overleiestraat en Rijksweg).  

 

Uit het overdrachtsplan 1M3D8J_G_120128_00, opgemaakt door AWV (met de recentste 

aanpassing van 12.07.2016) blijkt dat de door AWV voorgestelde overdracht een deel 

van de vroegere Rijksweg betreft, vanaf de aansluiting met de Marktstraat – ter hoogte 

van de Leiestraat, dit is kilometerpaal 3,229 - tot aan de gemeentegrens met Kuurne, 

gesitueerd tussen brouwerij De Brabandere en het Kruispunt ‘den Herder’ (dit is 

kilometerpaal 1,851).  De Hoge Brug en aangelanden worden uit deze overdracht 

uitgesloten. 

 

De voorliggende overdrachtsvraag kadert in een globale overdrachtsoperatie van AWV 

van gewestwegen met nog een louter lokaal belang naar steden en gemeenten. De N36d 

heeft geen omleidingsfunctie meer voor de afgewerkte N43.  De N36d krijgt daardoor 

een louter lokale functie.  De N43 behoudt wel zijn bovenlokale functie.  Deze weg neemt 

deze eigenschap van de N36d over. 

 

De voorgestelde overname ligt ook in het verlengde van de gemeenteraadsbeslissing van 

21.11.2016 waarmee het beheerscontract met Waterwegen & Zeekanaal inzake de 

nieuwe Hoge Brug, gesitueerd in het traject van de N36d, werd goedgekeurd. 

 

Soortgelijk aan het voorliggende dossier, besloot de stad op 08.04.2008 de N36e, zijnde 

de Deerlijksestraat en Deerlijksesteenweg, in beheer en eigendom over te nemen in de 

stadswegenis. Die overname werd vervolgens bekrachtigd/goedgekeurd bij besluit van de 

Vlaamse regering van 27.03.2009 zodat de Deerlijksestraat en -steenweg sindsdien 

stadswegenis zijn. 

 

Tenslotte koppelt AWV aan de overdracht ook bijakte 5 aan het globale N43 

doortochtdossier.  Via deze bijakte komen de drie partijen (opdrachtgever AWV, 

opdrachtnemer Stadsbader NV en medefinancier stad Harelbeke) overeen om de al door 

de stad betaalde kosten voor de sinds de doortochtwerken heraangelegde Leiestraat te 

herschikken.  Nu is het namelijk duidelijk dat AWV, aangezien dit een stukje gewestweg 

en geen gemeenteweg betreft, de heraanlegkosten van dit straatje (vanaf N43 tot aan de 

brug) ten bedrage van 44.792,31 euro excl. of 54.198,69 euro incl. btw ten laste moest 

nemen. In de praktijk echter betaalde de stad (en niet AWV) al bij verrekening 11 de 

aanlegkost aan Stadsbader.   



De bijakte 5 voorziet een terugbetaling van dit bedrag bij overname van de N36d aan de 

stad.  Ze wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

De huidige voorliggende overdracht slaat enkel op het eerste deel van de N36d namelijk 

vanaf de Leiestraat (km-paal 3,229) tot aan de gemeentegrens met Kuurne ter hoogte 

van km-paal 1,851.  De Hoge Brug en aangelanden, waarvoor de stad met 

eigenaar/beheerder W&Z een apart contract afsloot, worden uitgesloten.  

 

Het tweede deel van de N36d op Harelbeeks grondgebied, richting Brugsesteenweg  

tussen de kilometerpalen 1,576 en 0,914 wordt voorlopig nog niet overgedragen omdat 

de gemeenten Kuurne en Harelbeke op dit tweede deel eventueel kunnen samenwerken 

om vooralsnog fietspaden te (laten) voorzien.  

 

Het nu verder te nemen tracé is uitgetekend op plan 1M3D8JG120128OO van het 

Agentschap Wegen en Verkeer van 12.07.2016.  

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze eigendomsovername jegens de 

Vlaamse Overheid, het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), van een deel van de 

gewestweg N36d naar het stadspatrimonium.  

- Het overgedragen stuk loopt vanaf de Leiestraat kilometerpaal 3,229 tot 

kilometerpaal 1,851 nabij de grens met Kuurne, met uitsluiting van de Hoge Brug 

en aangelanden begrepen in de beheersovereenkomst met W&Z, goedgekeurd in 

de gemeenteraad van 21.11.2016.  

- De gemeenteraad keurt de overname in de stadswegenis goed op basis van het 

plan van het Agentschap Wegen en Verkeer 1M3D8J_G_120128_00 van 

12.7.2016. 

- De gemeenteraad hecht ook zijn akkoord aan de genoemde ‘Bijakte 5’. 

- De gemeenteraadsbeslissing en het plan zullen aan de overdraagster, de Vlaamse 

Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, worden overgemaakt.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien de voorliggende overname een daad van 

beschikking is die niet nominatief in het budget is voorzien (art. 43 par. 2, 12° van het 

gemeentedecreet). 

 

2 Woonwijs. Subsidieaanvraag periode oktober 2017 – december 2019. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurde op 10.05.2010 de samenwerkingsovereenkomst met statutaire 

draagkracht goed voor de interlokale vereniging wonen Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en 

Lendelede (werknaam Woonwijs). Deze interlokale vereniging werd opgericht voor 

onbepaalde duur, die wordt opgedeeld in opeenvolgende periodes van drie jaar. De 

samenwerkingsovereenkomst vermeldt dat de interlokale vereniging voortijdig wordt 

ontbonden indien de aangevraagde subsidies niet verkregen worden. 

 

De gemeenteraad ging op 10.05.2010 akkoord met de subsidieaanvraag voor de periode 

oktober 2011-september 2014 en op 17.03.2014 voor de periode oktober 2014 – 

september 2017. De voorliggende subsidieaanvraag loopt over een derde periode 

(oktober 2017- december 2019). 

 

Het college ging op 14.06.2016 principieel akkoord met de opmaak van een derde 

subsidiedossier.  Ook de drie andere gemeenten (Deerlijk, Kuurne en Lendelede) gaven 

hun akkoord.   Hiermee gaven de vier gemeenten aan dat ze de intergemeentelijke 

samenwerking wensen verder te zetten, middels het verkrijgen van Vlaamse subsidies 

aan de hand van een derde subsidiedossier.  

 



Op 08.07.2016 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse regering 

houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal 

woonbeleid goed. Waar voorheen een deel van de personeelskosten van het project werd 

gesubsidieerd, wordt nu met een basis- en aanvullende subsidie gewerkt, gekoppeld aan 

de uitgevoerde activiteiten. 

Het nieuwe besluit voorziet een overgangsregeling tot eind 2019. Vanaf 2020 zou de 

subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden immers verbonden worden 

aan de beheers- en beleidscyclus van de gemeenten en dit telkens voor de duur van de 

legislatuur.  

 

De aangevraagde basissubsidie bedraagt 70.000 euro. De stad engageert zich  

daartegenover om een aantal verplichte activiteiten uit te voeren, zie verder thema’s 1 

t.e.m. 4. 

 

Gemeenten die – naast de verplichte activiteiten – ook aanvullende activiteiten 

uitvoeren, kunnen een aanvullende subsidie aanvragen. De aangevraagde aanvullende 

subsidie bedraagt 67,29% van de basissubsidie of 47.103 euro.  

 

De subsidieaanvraag werd opgemaakt met het doel om de bestaande werking zo veel als 

mogelijk te bestendigen. Daarbij worden volgende nieuwe activiteiten gepland. 

 

1. Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod: geen nieuwe activiteiten. 

 

2. Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving: 

 

 Beperking geldigheidsduur conformiteitsattesten. 

 Langdurige dossiers inzake leegstand pro-actiever opvolgen (vb. eigenaars 

zelf uitnodigen voor een gesprek). 

 

3. Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen: geen nieuwe 

activiteiten. 

 

4. Ondersteunen van de private huurmarkt: 

 

 In kaart brengen lokale private huurmarkt (nieuwe verplichte activiteit). 

 Registratie van huurcontracten aanmoedigen (sensibilisatie). 

 Huurgids opmaken. 

 

5. Buiten categorie: datamanagement: beschikbare informatie over wonen bundelen 

en verdelen via GIS-toepassing. 

 

De geraamde totale projectkost (personeels-, werkings-, en investeringskosten) bedraagt 

185.869 euro (werkingsjaar 7), 189.803 euro (werkingsjaar 8) en 53.964 euro 

(werkingsjaar 9 – duur van 3 maanden). Na aftrek van de Vlaamse subsidies, wordt het 

restbedrag procentueel verdeeld onder de deelnemende gemeentes op basis van het 

aantal huishoudens.  

 

Rekening houdend met de huidige samenwerkingsovereenkomst komt dit voor Harelbeke 

neer op een geraamde bijdrage van 33.013 euro (werkingsjaar 7), 34.902 euro 

(werkingsjaar 8) en 11.852 euro (werkingsperiode 9 voor 3 maanden). Indien het project 

zou worden stopgezet, zullen de loonkosten hoger zijn in het laatste werkingsjaar door 

de uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarstoelage voor het volgend jaar. 

 

Het voorliggende subsidiedossier werd met de gemeentelijke werkgroep besproken en 

afgetoetst met Wonen-Vlaanderen tijdens een verkennend gesprek. Op basis van dit 

gesprek werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de subsidieaanvraag. 



Uiteindelijk werd de subsidieaanvraag op 16.12.2016 besproken in het beheerscomité 

van de interlokale vereniging. 

 

Het subsidiedossier dient uiterlijk op 31.03.2017 bij het Vlaamse Gewest te worden 

ingediend. Het Vlaams Gewest beslist over de toekenning van de subsidie binnen de 4 

maanden na indiening, dus uiterlijk op 31.07.2017. Mits subsidie kan de 

intergemeentelijke samenwerking verlengd worden van 01.10.2017 t.e.m. 31.12.2019. 

 

Het dossier wordt besproken en toegelicht op de raadscommissie grondgebiedszaken van 

11.01.2017. 

 

Het komt thans de gemeenteraad toe om het definitieve subsidiedossier goed te keuren 

en daarmee de verdere deelname aan de interlokale vereniging wonen.  De 

gemeenteraad is bevoegd overeenkomstig art. 42 van het gemeentedecreet (volheid van 

bevoegdheid). 

 

3 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie.  

 

1. Kader 

 

Bij de gemeenteraadsbeslissing van 10.05.2010 werd beslist tot participatie Woonwijs.  

 

De overeenkomst met statutaire draagkracht bepaalt het volgende: 

 

“De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de 

andere deelnemers. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting 

van het werkjaar … 

… Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking 

gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraden ter 

goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven 

de vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de 

raad. 

Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de 

andere deelnemers, ter bespreking. 

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de 

bespreking van het jaarverslag.” 

 

2. Jaarverslag  

 

Het subsidiedossier van Woonwijs bestaat uit 8 activiteiten waarvan 5 verplicht en 3 

optioneel gekozen. 

 

 Activiteit 1: Ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van 

wonen. 

 Activiteit 2: Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale 

woonactoren. 

 Activiteit 3: Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie. 

 Activiteit 4: Activiteiten gericht op de verbetering van het volledige 

woningpatrimonium. 

 Activiteit 5: Initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog 

op betaalbaar wonen. 

 Activiteit 6: Initiatieven die rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en 

duurzame energieproductie stimuleren. 

 Activiteit 7: Initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen en 

zorgwonen stimuleren en ondersteunen. 



 Activiteit 8: Initiatieven voor de private huurmarkt die gericht zijn op de 

verbetering van de betaalbaarheid van het woningpatrimonium of de positie van 

de zwakke huurder. 

 

Uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald. Naast de 

verderzetting van de dagelijkse werking (woonloket, continuering woonoverleg en 

overleg met OCMW, opvolging woningkwaliteit, premiefiches, immolijst, opvolging 

leegstand, aanbieden Vlaamse Energieleningen…), werden tijdens het werkingsjaar 5 ook 

andere acties rond wonen uitgevoerd, zoals opgenomen in de strategische 

meerjarenplanning. 

Er werd een aangepast reglement voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie alsook het 

reglement voor de activeringsheffing goedgekeurd. 

De acties uit het woonplan en het subsidiedossier van Woonwijs werden geïntegreerd in 

de strategische meerjarenplanning. 

De samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort werd geëvalueerd en aangepast. 

Woonwijs werkte samen met de duurzaamheidsambtenaar en nam deel aan twee 

regionale groepsaankopen.  

Alle woningen en gebouwen op het grondgebied werden gescreend op verwaarlozing. 

Het nieuwe databestand voor de opvolging van leegstand werd geïmplementeerd. 

Samen met de gemeente Kuurne werkt de stad aan een kwaliteitslabel voor private 

huurwoningen.   

Woonwijs organiseerde in maart 2016 een intergemeentelijke woonbeurs en startte 

nadien met de organisatie van de demowoning (die doorgaat in maart 2017). 

Woonwijs maakte deel uit van het project ‘Hulste (be)zorg(d)t’. 

Binnen het regioproject ‘Warmer wonen’, dat door Woonwijs wordt opgevolgd, werd 

verder gezocht naar mogelijkheden om renovatiebegeleiding op grote schaal aan te 

bieden. Ondertussen werd het ‘Kortrijks renovatieteam’ ingezet om een beperkt aantal 

renovatiebegeleidingen in Harelbeke op te starten. Binnen het project RenBEN werden 

verder woningen gezocht voor gefaseerde renovatie tot bijna-energieneutrale woningen.  

Op regionaal vlak werd gewerkt aan een draaiboek om de mogelijkheden voor versnelde 

toewijzen bij sociale huur optimaal te gebruiken.  

 

3. Rekening  

 

De kost van het werkingsjaar 5 bedraagt 225.021 euro waarvan 210.118 euro 

personeelskosten en 14.903 euro werkingskosten.  

 

Vlaanderen subsidieert 60 % van de personeelskosten, met name 126.071 euro.  

De gemeenten van Woonwijs brachten 61.707 euro in onder de vorm van personeel, 

waarmee het saldo voor de vier gemeenten bijgevolg 37.243 euro bedraagt. De stad 

Harelbeke staat in voor 17.879,58 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 5 werden besproken op het 

beheerscomité van Woonwijs op 16 december 2016 en in de raadscommissie 

grondgebiedszaken op 11 januari 2017. 

 

De rekening wordt opgestuurd na goedkeuring in de gemeenteraden van de vier 

gemeenten. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het jaarverslag en jaarrekening van werkingsjaar 5 thans 

ter goedkeuring voorgelegd.  

Tevens dient de gemeenteraad zich uit te spreken wat de jaarlijkse evaluatie betreft.  Er 

wordt voorgesteld de werking van Woonwijs positief te evalueren. 

  



4 Groot onderhoud wegen 2017 : Herstel asfaltwegen.  Goedkeuren bestek, 

raming (140.331,30 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Een aantal asfaltwegen zijn in slechte staat en moeten dringend worden hersteld.  

De straten komen uit de inventarislijst van 2013 en werden nog eens geëvalueerd tijdens 

een plaatsbezoek. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 140.331,30 euro excl. btw of 

169.800,87 euro incl. 21 % btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service. 

 

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

GGZ / Subproject GGZ 28 / 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 

 

5 Leveren en plaatsen van een overkapping op de speelplaats van school 

Noord.  Goedkeuren bestek, raming (45.000 euro + 6 % btw) en 

gunningswijze. 

 

Omdat de turnzaal over de middag als refter gebruikt wordt, kunnen de kinderen niet of 

onvoldoende schuilen bij slecht weer. Daarom is het noodzakelijk dat er een overkapping 

komt van een deel van de speelplaats. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.000 euro excl. btw of 47.700 euro 

incl. 6 % btw. 

 

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

met 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.  

 

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

 

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

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

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

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

 

 



6 Aankoop van een landbouwtractor met frontlader. Goedkeuren bestek, 

raming (47.107,44 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Een van de tractoren van de dienst facility moet vervangen worden. Het voertuig moest 

al buiten dienst worden gesteld wegens te grote onkosten voor herstel.  

 

De nieuwe tractor is voorzien met frontlader om groenafval te kunnen opscheppen en 

containers te laden. Er wordt ook met bulkmaterialen gewerkt bij de groendienst zoals 

compost dat ook opgeschept en gelost moet kunnen worden. De aankoppeling van een 

palletvork biedt meerdere mogelijkheden om buiten het depot goederen te verplaatsen. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 47.107,44 euro excl. btw of 57.000 

euro incl. 21% btw. 

 

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

zonder bekendmaking. 

 

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

budgetcode BOD 10 242000/011920. 

 

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 

 

7 Omslag brandweerkosten. Afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor 

de jaarrekeningen 2011 en 2012. Advies. 

 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

Bij aangetekende brief van 19.12.2016 (ontvangen op 20.12.2016) deelde de 

provinciegouverneur een voorstel van definitieve eindafrekening van de omslag 

brandweerkosten (forfaitaire bijdragen brandweer) op basis van de wet van 31.12.1963 

voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 mee.  

 

1.1. De voorgelegde afrekening is de volgende. 

 

Rekening 2011   49.720,13  euro 

Rekening 2012   48.771,70  euro 

Totaal     98.491,83 euro 

 

Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 

bescherming beschikt de gemeenteraad over een termijn van zestig dagen om over het 

voorstel een gemotiveerd advies uit te brengen. 

 

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

voorstel van definitieve afrekening over de jaren 2011 en 2012, opgenomen in de 

voorliggende brief van 19.12.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden. 

 



1.2.1. 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 2011 en 2012, 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 (reken)fouten 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 19.12.2016, 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. 

 

1.2.2. Bij vonnis van 27.11.2014 heeft de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 

afdeling Kortrijk in een procedure van de steden en de gemeenten Menen, Kuurne, 

Wevelgem en Anzegem aan de Belgische Staat, waarvan de provinciegouverneur in casu 

een orgaan is, o.m. verbod opgelegd om voor de gemeenterekeningen 2011 en 2012 – 

jaren die in de brief van 19.12.2016 van de gouverneur aan de orde zijn – nog enige 

bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekeningen 

van de genoemde steden en gemeenten op basis van art. 10 van de wet van 31.12.1963 

betreffende de civiele bescherming. 

 



Tegen dit vonnis heeft de Belgische Staat beroep ingesteld.  De zaak is nog hangende 

voor het Hof van Beroep te Gent waar ze is gefixeerd voor pleidooi op 26.01.2017. 

 

Ook al is dit vonnis van 27.11.2014 niet uitvoerbaar bij voorraad en ook al is het beroep 

daaromtrent nog hangende voor het Hof van Beroep te Gent, dan nog is het zo dat tot 

zolang het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen niet is hervormd, 

het vonnis moet worden gerespecteerd door de Belgische Staat.   

 

In de praktijk houdt dit in dat de provinciegouverneur de berekening voor de jaren 2011 

en 2012 niet kan en mag uitvoeren, gezien het is verboden minstens de voormelde 

gemeenten in de berekening te betrekken en de berekening zonder alle gemeenten van 

de provincie er in te betrekken gewoon niet kan worden gemaakt. 

 

1.2.3. Er is bovendien nog meer.  Door nu plots in beweging te komen is de gouverneur 

kennelijk van plan om, althans voor de jaren 2011 en 2012, nog snel voor deze jaren de 

procedure af te werken en om zo eventuele voor de Staat negatieve gerechtelijke 

uitspraken voor te zijn. 

 

Zo is er bv. voor het Grondwettelijk Hof een procedure lopende tot vernietiging van 

artikel 14 van de wet van 09.11.2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 

(B.S., 30.11.2015).  De zaak is in beraad, nu de debatten werden gesloten en de zaak in 

beraad werd genomen op 16.11.2016. 

 

Het aangehaalde artikel 14 van de wet van 09.11.2015 verleent, op onwettige wijze, 

retroactieve werking aan de wet van 14.01.2013 tot wijziging van de wet van 31.12.1963 

betreffende de civiele bescherming.  In essentie delegeert de wet van 14.01.2013 – 

binnen bepaalde grenzen – rechtstreeks de bevoegdheid aan de provinciegouverneurs 

om de afrekeningen inzake brandbeveiliging op te stellen. 

 

De provinciegouverneur heeft precies, in zijn brief van 19.12.2016, gebruik gemaakt van 

deze bevoegdheid die hem op onwettige wijze, retroactief, is toegekend. 

 

Om te beletten dat de gouverneur dergelijke retroactieve toepassing zou maken werd 

voor het Grondwettelijk Hof de nietigverklaring van art. 14 van de wet van 09.11.2015 

gevorderd. 

 

Het getuigt in hoofde van de Belgische Staat allerminst van behoorlijk bestuur om, 

wetende dat een zaak bij het Grondwettelijk Hof in beraad is genomen, nog snel een 

procedure te starten en door te zetten om zodoende, tegen het ogenblik dat er arrest is, 

een bestuurshandeling te hebben gesteld die dan eventueel onwettig blijkt te zijn.   Het 

behoorlijk bestuur vereist dat de Belgische Staat een afwachtende houding aanneemt. 

 

1.2.4. Voorbehoud wordt gemaakt waar het behoort nog verder te argumenteren tegen 

de voorliggende beslissing van de gouverneur. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad: 

 

- Neemt kennis van de brief van 19.12.2016 (ontvangen op 20.12.2016) uitgaande 

van de provinciegouverneur met voorstel van de definitieve eindafrekening van de 

omslag brandweerkosten (forfaitaire bijdragen brandweer) op basis van de wet 

van 31.12.1963 voor de jaarrekeningen 2011 en 2012; 

- Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is; 

- Adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis 

de afrekening in haar geheel ongunstig; 

- Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur. 



8 Omslag brandweerkosten. Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014.  Besluit van de 

gouverneur van 20.12.2016.  Inname standpunt. 

 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1.1. Op 21.11.2016 besliste de gemeenteraad betreffende het (verbeterde) voorstel 

van definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 

2013 en 2014 als volgt: 

 

“Artikel 1: 

 

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). 

 

Artikel 2: 

 

Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 

 

Artikel 3: 

 

Adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis de 

afrekening in haar geheel ongunstig. 

 

Artikel 4: 

 

Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur.” 
 

1.2. De beslissing van de gemeenteraad werd bij aangetekende brief tegen 

ontvangstmelding van 23.11.2016, verzonden op dezelfde datum, aan de 

provinciegouverneur toegestuurd. 

 

1.3. Bij aangetekende brief van 21.12.2016 ontvangen op het stadhuis op 23.12.2016, 

werd aan de stad een besluit van de provinciegouverneur betekend van 20.12.2016 

waarin, blijkens het beschikkend gedeelte, werd beslist als volgt: 

 

“Art.1: De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 

2013 en 2014 zoals overgemaakt bij gemotiveerde brief van 11 oktober 2016 aan de bij 

de omslag betrokken gemeentebesturen worden hierbij bevestigd. 

 

Art.2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse 

Zaken met het oog op de goedkeuring waarvan sprake in artikel 10 § 5 van de wet van 

31 december 2013 betreffende de civiele bescherming. 

 

Art.3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken 

gemeentebesturen, die op grond van artikel 10 § 3 van de wet van 31 december 1963 

betreffend de civiele bescherming over een termijn van 40 dagen beschikken om hun 

akkoord over te maken.” 

 

De gouverneur motiveert zijn besluit van 20.12.2016, samengevat, als volgt: 

 

- Voor wat de bepaling van het aandeel van de in aanmerking komende kosten ten 

laste van de gemeenten-groepscentra betreft, is hij van oordeel dat de berekening 

wettelijk en billijk is omdat ze door de minister werd goedgekeurd. 



- Verder parafraseert de gouverneur zijn eerdere beslissing van 05.08.2016 die aan 

de beslissing van de gemeenteraad van 21.11.2016 ten grondslag lag. 

- Wat betreft het ontbreken van concrete berekeningscijfers in zijn beslissing van 

05.08.2016 meent de gouverneur dat de stad maar ter plaatse het dossier had 

moeten komen inzien of er een kopie van hebben gevraagd.   

De gouverneur stelt letterlijk “De omvang van het dossier laat niet toe dit op 

enigerlei wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de motivering van de 

bestuurshandeling hierdoor dan ook niet werd aangetast”. 

 

1.4. Blijkens art. 10 par. 3 van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 

bescherming beschikt de gemeenteraad nu over een termijn van 40 dagen om al dan niet 

zijn akkoord te hechten aan de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014 opgenomen in het besluit van de 

gouverneur van 20.12.2016. 

 

1.5. Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor zich 

andermaal niet akkoord te verklaren op volgende gronden. 

 

1.5.1. 

 

De gouverneur erkent in zijn beslissing, minstens impliciet de toepasselijkheid van de 

wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen.   

 

Uiteraard moet deze wet dan ook correct worden toegepast.  Dit is, noch in het besluit 

van 05.08.2016, noch in het besluit van 20.12.2016, het geval.  Telkens wordt de wet 

geschonden. 

 

1.5.2. 

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat in het besluit van de gouverneur geen enkele 

repliek kan worden gevonden op het argument van de gemeenteraad van 21.11.2016 

nopens het onwettig karakter van de beslissingen van de gouverneur over de jaren 2013 

en 2014 nu deze beslissingen steunen op een brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken van 04.03.2013 die zelf onwettig is doordat hij buiten het wettelijk kader en in 

strijd met de bevoegdheid van de wetgever bij de berekening na te leven voorwaarden 

toevoegt.  Beslissingen die steunen op een onwettige grondslag kunnen onmogelijk 

afdoende gemotiveerd zijn zoals de wet van 29.07.1991 nochtans vereist. 

 

Evenmin is in het besluit van de gouverneur van 20.12.2016 enig formeel verwoord 

motief te vinden waarom, in strijd met de formele tekst van art. 10 par. 3 van de wet 

van 31.12.1963, enkel rekening zou dienen te worden gehouden met het bevolkingscijfer 

en het kadastraal inkomen.   

Nergens wordt in het besluit aangegeven hoe en waarom lokale en regionale 

omstandigheden niet mee in rekening moeten zouden worden gebracht.  Op die wijze is 

het besluit van de gouverneur van 20.12.2016 andermaal niet afdoende gemotiveerd.  

Het besluit geeft immers niet formeel aan hoe in casu lokale en regionale 

omstandigheden niet relevant zouden kunnen zijn. 

 

1.5.3. 

 

De argumentatie van de gouverneur onder 3.6. van zijn besluit van 20.12.2016 kan 

evenmin worden gevolgd. 

 

De gouverneur is blijkbaar van oordeel dat in casu in zijn beslissingen geen concrete 

berekeningen of concrete berekeningscijfers zouden moeten worden opgenomen – 

minstens ook niet uit eigen beweging zouden moeten worden bijgevoegd en gekoppeld 



aan het besluit  - omdat “de omvang van het dossier … niet toe (laat) dit op enigerlei 

wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de motivering van de bestuurshandeling 

hierdoor dan ook niet werd aangetast”.   

 

Naar het oordeel van de gouverneur zorgt het recht op passieve openbaarheid ingevolge 

de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur er ook voor dat in casu 

de wet van 29.07.1991 niet kan worden geschonden. 

 

Dergelijke redenering raakt echter kant noch wal. 

 

1.5.3.1. 

 

De wet van 29.07.1991 en de wet van 11.04.1994 zijn twee naast elkaar staande wetten 

die elk een afzonderlijk (grond)recht verder uitvoeren/instellen.   

 

Daarmee is echter nog niet gezegd dat de mogelijkheid die zou bestaan in de ene wet 

(de mogelijkheid inzage en afschrift te vragen van stukken in het kader van de wet van 

11.04.1994), de administratieve overheid (hier de gouverneur) zou ontslaan van de 

naleving van de formele motiveringsverplichting voorgeschreven door de andere wet (de 

wet van 29.07.1991).   

 

Artikel 4 van de wet van 29.07.1991 stelt op limitatieve wijze de vier 

uitzonderingsgronden voor de formele motivering: de uitwendige veiligheid van de Staat, 

de verstoring van de openbare orde, de vereiste eerbied voor het privéleven en de 

zwijgplicht.   

 

Nergens leest men echter in deze limitatieve lijst dat de mogelijke toepasbaarheid van de 

wetgeving openbaarheid van bestuur de formele motiveringsverplichting opgenomen in 

de wet van 29.07.1991 buiten werking zou stellen.  Nochtans is het dat wat de 

gouverneur in zijn argumentatie stelt.   

 

Nochtans echter is de rechtsleer het erover eens dat de uitzonderingen uit de wet van 

29.07.1991 limitatief zijn, niet kunnen worden aangevuld en restrictief moeten worden 

geïnterpreteerd (zie bv. I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, “Formele motivering van 

bestuurshandelingen”, Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 2013, p. 92, nr. 23).  

De redenering van de gouverneur strijdt met dit principe aangezien de gouverneur, op 

een totaal onwettige wijze, een bijkomende uitzonderingsgrond toevoegt.   

De toepasselijkheid van de wet van 11.04.1994 zou namelijk het bestuur ontslaan van de 

naleving van de wet van 29.07.1991.  Uiteraard is dit, zoals hiervoor aangetoond, niet 

het geval. 

 

1.5.3.2. 

 

De gouverneur vindt in zijn argumentatie ook nog een tweede bijkomende en onwettige 

uitzondering op de wet van 29.07.1991 uit, met name dat in omvangrijke (en 

ingewikkelde) dossiers concrete berekeningen en cijfers geen deel uitmaken van de 

formele motivering van een te nemen beslissing.   

 

Dergelijke redenering strijdt vooreerst, opnieuw, met het limitatief karakter van de 

uitzonderingsbepalingen van art. 4 van de wet van 29.07.1991. 

 

Bovendien staat dergelijke redenering ook haaks op de vereiste van art. 3 van de wet 

van 29.07.1991 waaruit blijkt dat de motivering “afdoende” dient te zijn.   

 

Het begrip “afdoende” houdt precies in dat bij beslissingen die aan de wet formele 

motivering onderworpen zijn, de motivering evenredig met het belang van de beslissing 

dient te zijn, lees: de motivering grondiger dient te zijn indien het een beslissing met een 



aanzienlijk (financieel) belang betreft zoals in casu.  Hetzelfde gaat ook op voor niet voor 

de hand liggende beslissingen, lees: ingewikkelde beslissingen genomen op basis van 

omvangrijke dossiers (eveneens zoals in casu).   

Ingewikkelde en niet voor de hand liggende beslissingen moeten nog des te beter en 

grondiger formeel worden gemotiveerd. 

 

Met zijn argumentatie zet de gouverneur echter de gehele zin van het begrip “afdoende” 

uit de wet van 29.07.1991 op zijn kop aangezien hij, totaal ten onrechte, beweert dat 

hoe omvangrijker en ingewikkelder een dossier is, hoe minder moet worden gemotiveerd 

daar waar precies een sterk doorgedreven motivering de bestuurde in de mogelijkheid 

zou moeten stellen de motieven in de beslissing zelf te lezen. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad: 

 

- Neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 20.12.2016, aansluitend aan 

de gemeenteraadsbeslissing van 21.11.2016, houdende de berekening van de 

forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014. 

- Oordeelt andermaal dat deze beslissing van de gouverneur integraal en manifest 

onwettig is. 

- Verzoekt de minister van Binnenlandse zaken, onder alle voorbehoud van rechten 

en zonder enige nadelige erkentenis, deze beslissing in haar geheel onwettig te 

bevinden en niet goed te keuren. 

- Neemt er akte van en formuleert er geen bezwaar tegen dat het college zich alle 

rechten voorbehoudt om, mocht de minister de beslissing van de gouverneur van 

20.12.2016 goedkeuren, zo nodig bijkomende rechtsvorderingen in te stellen. 

- Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur 

en de minister van Binnenlandse Zaken. 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

 

9 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket SAMW 

voor het schooljaar 2016-2017. 

 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad jaarlijks het lestijdenpakket van 

de SAMW (Stedelijke Academie voor Muziek en Woord) vast te stellen, dit wil zeggen de 

manier van aanwenden van de lesuren. 

 

De Vlaamse Gemeenschap - bestuur deeltijds kunstonderwijs, heeft ingevolge het 

aanwendingspercentage volgende uren toegekend voor het schooljaar 2016-2017: 

 

248 uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  58 uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  40 uren leraar lagere graad dans 

146 uren leraar hogere graad muziek 

  55 uren leraar hogere graad woordkunst 

    3 uren hogere graad dans 

550 totaal leraarsuren 

 

Overdracht vorig schooljaar: 7 uur. 

 

20 uren directeur 

46 uren opsteller 

3 uren ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMW, SABV en  

scholengemeenschap ‘de Balk’) 

 



De voor het schooljaar 2016-2017 toegekende lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs 

SAMW wordt aan de gemeenteraad voorgelegd als volgt. 

 

283 uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  63 uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  35 uren leraar lagere graad dans 

126 uren leraar hogere graad muziek 

  40 uren leraar hogere graad woordkunst 

   3 uren hogere graad dans 

548 totaal leraarsuren 

 

20 uren directeur. 

46 uren opsteller. 

3 uren ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMW, SABV en 

scholengemeenschap ‘de Balk’) 

 

Overdracht naar volgend schooljaar 9 uren. 

 

10 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket SABV 

AHA! voor het schooljaar 2016-2017. 

 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad jaarlijks het lestijdenpakket van 

het SABV (Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming) AHA! vast te stellen, dit wil 

zeggen de manier van het aanwenden van de lesuren. 

 

De Vlaamse gemeenschap - bestuur deeltijds kunstonderwijs, heeft ingevolge het 

aanwendingspercentage, volgende uren toegekend voor het schooljaar 2016-2017: 

 

98  uren leraar lagere en middelbare graad 

73  uren leraar hogere graad 

171  uren leraar 

 

Overdracht vorig schooljaar: 1 uur lager secundair en 1 uur hogere graad. 

 

24 uren opsteller 

20 uren directeur 

 

 

Gesubsidieerd buiten het lestijdenpakket 

+ 3 uren ICT-coördinator (niveau opsteller) 

 

De voor het schooljaar 2016-2017 toegekende lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs 

AHA! wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt volgende aanwending van het aantal uren voorgelegd. 

 

Lagere- en middelbare graad: 100  

Hogere graad:   73    

     173 u 

 

Opsteller:    24 

 

Directie:    20 

 

+ gesubsidieerd buiten het lestijdenpakket. 

ICT-coördinator (niveau opsteller) 3 u. 

 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

 

11 Vragenkwartiertje. 


