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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Motie betreffende het behoud van het vredegerecht te Harelbeke. 

1. De gemeenteraad stemde op 21.12.2015 een motie betreffende het behoud van 

het vredegerecht van Harelbeke. 

 

De gemeenteraad besliste met unanimiteit als volgt: 

 

“Artikel 1: 

 

Verzet zich met de meeste klem tegen de eventuele afschaffing van het vredegerecht 

Harelbeke en de verdeling van het rechtsgebied van dit vredegerecht. 

 

Artikel 2: 

 

Verzet zich eveneens tegen een verdere aantasting van het rechtsgebied van dit 

vredegerecht. 

 

…” 

 

De motie werd aan de bevoegde minister overgemaakt. 

 

2. Sedert het indienen van de motie werden geen concrete gegevens meer aan de 

stad overgemaakt.  Bij brief van 22.01.2016 had de minister van justitie nochtans laten 

weten: “Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van het verdere verloop”. 

 

3. Bij mail van 07.03.2017 gericht aan de burgemeester, het weze andermaal 

herhaald zonder dat tussentijds enige officiële terugkoppeling naar de stad was, werd 

door de minister van justitie sec meegedeeld: “dat werd beslist het vredegerecht, dat 

zich in uw stad bevindt, te sluiten.  Een exacte timing wordt gecommuniceerd via het 

vredegerecht, van zodra dit mogelijk is”. 

 

Nochtans was in 2016 de Regie der Gebouwen in Harelbeke nog op zoek naar een 

eventuele nieuwe vestigingsplaats voor het vredegerecht.  Dit wees erop dat het 

vredegerecht zou blijven bestaan. 

 

Bij de mail van 07.03.2017 is een bijlage gevoegd waaruit blijkt dat in West-Vlaanderen 

drie vredegerechten worden afgeschaft (Diksmuide, Wervik en Harelbeke).   

 

De stad Harelbeke en de gemeente Kuurne worden toegevoegd aan het vredegerecht te 

Kortrijk.  De gemeente Deerlijk wordt toegevoegd aan het vredegerecht Waregem. 

 

Bij de mail is een bijlage gevoegd waaruit blijkt dat in West-Vlaanderen drie 

vredegerechten worden afgeschaft (Diksmuide, Wervik en Harelbeke).   

 

De stad Harelbeke en de gemeente Kuurne worden toegevoegd aan het vredegerecht te 

Kortrijk.  De gemeente Deerlijk wordt toegevoegd aan het vredegerecht Waregem. 

 



4. Het college stelt aan de gemeenteraad een nieuwe motie voor waarbij de 

gemeenteraad: 

 

- zich andermaal met de meeste klem verzet tegen de eventuele afschaffing van 

het vredegerecht Harelbeke en de verdeling van het rechtsgebied van dit 

vredegerecht; 

- zich eveneens andermaal tegen een eventuele aantasting van het rechtsgebied 

van dit vredegerecht verzet; 

- opdracht geeft om deze beslissing over te maken aan de betrokken instanties,  

met name de bevoegde federale minister, de voorzitter van de  vrederechters van 

West-Vlaanderen en de vrederechter te Harelbeke.  

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 1: Doornhoutsevoetweg.  

Goedkeuren bestek, raming (91.146,10 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Het huidige pad bestaat uit steenslag en is niet altijd even goed berijdbaar, vooral in de 

winterperiode.  Op verschillende stukken is het pad te smal om te kunnen kruisen. 

De nieuwe aanleg in betonverharding zorgt voor beter comfort en veiligheid voor de 

fietser. 

 

Het voorgelegde bestek voorziet in de aanleg van fietspaden met twee sporen in snel 

uithardend beton met glijbekisting tussen de Kuurnsestraat en de Haringstraat 

(Doornhoutsevoetweg). 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 17_9 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 91.146,10 euro excl. btw of 

110.286,78 euro incl. 21 % btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 30. 

 

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 in 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) 

 

3 Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 2: Herstel betonplaten 

Beneluxlaan.  Goedkeuren bestek, raming (27.970 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Diverse betonplaten op het fietspad Beneluxlaan zijn stuk en worden uitgebroken en 

heraangelegd met degelijke fundering. 

De betonplaten zullen de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers ten goede 

komen. 

 



In het kader van de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 2017 - Deel 2 : Herstel 

betonplaten Beneluxlaan” werd een bestek met nr. 17_10 opgesteld door het 

Departement Facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.970 euro excl. btw of 33.843,70 

euro incl. 21% btw. 

 

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

zonder bekendmaking dit 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 van 2017, op 

budgetcode 224007/020000-PBD 4-PBD4.3.1F (actieplan AP4.3) (Actie 4.3.1). 

 

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

goed te keuren. 

 

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

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

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

budget is voorzien (toepassing art. 43 par. 2.11° van het gemeentedecreet). 

 

4 Aanleg voetweg 31 Hulste.  Goedkeuren bestek, raming (16.400 + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

Bij besluit van de deputatie van 03.12.2015 werd een deel van voetweg 31 tussen de 

Wante- en Hazenstraat te Hulste verlegd.  

 

In dit besluit gaf de deputatie aan het stadsbestuur volgende aanbevelingen inzake deze 

verlegging: 

 

“1. De mountainbikeroute zoals die thans bestaat moet behouden blijven, en dus  

     niet tussen de bedrijfsgebouwen Wantestraat 9 en 11. 

 2. Er moet over gewaakt worden dat wandeltochten op een veilige manier  

     plaatsvinden. 

 3. Daar waar de verlegde voetweg samenloopt met een onverharde weg die ook  

     als uitweg moet dienen voor privé- en landbouwvoertuigen, wordt de huidige  

     breedte van die weg behouden. 

De Deputatie gaat er van uit dat met de afhandeling van het dossier inzake voorliggend 

tracé de noodzaak van een eventuele gerechtelijke procedure komt te vervallen.“  

 

Het besluit van de deputatie sloot aan bij de gemeenteraadsbeslissing van 15.06.2015 

betreffende de definitieve aanvaarding van de gedeeltelijke verlegging van voetweg 31 

Hulste.  

 

Het tijdens de publicatieperiode tegen dit ingediende bezwaar, werd bij ministerieel 

besluit van 07.06.2016 verworpen.  

 

Er werd tegen het M.B. van 07.06.2016 geen beroep ingesteld bij de Raad Van state.  

Het ministerieel besluit is uitvoerbaar en bevestigt de beslissing van de deputatie van 

03.12.2015. Concreet kan de verlegging ter plaatse worden gerealiseerd.  

 

Tijdens het overleg in de tweede helft van 2016 tussen de stadsdiensten en de 

bezwaarindieners - die de voornaamste aanpalers zijn aan het verlegde tracé - werden 



enkele concrete afspraken voor de heraanleg gemaakt.   Deze afspraken betroffen o.a. 

de breedte van het tweede deel, voorbij de oprit naar de Barzestraat 26, dat  max. 1,5 m 

breed wordt, het niet voorzien van afpalingspalen aangezien deze hinderlijk zijn op het 

deel dat ook dienstig is voor landbouwvoertuigen en het verzekeren van de veiligheid 

voor de diverse gebruikers (mountainbikers, landbouwers, fietsers, …). Het bestek neemt 

deze afspraken mee en voorziet eveneens in extra maatregelen in functie van een goede 

waterhuishouding. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 17_11 opgesteld door het 

departement grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.400 excl. btw of 19.844 incl. 21% 

btw. 

 

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

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

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

prijsvorming en service. 

 

Doorhet 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 van 2017, op 

budgetcode 224007/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2). 

 

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 de 

buitengewone begroting hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

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

 

5 Plaatselijk onderhoud wegen 2017 - Deel 2 : Herstel asfaltwegen en 

fietspaden Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal 

Deprezstraat.  Goedkeuren bestek, raming (34.412 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Delen van de fietspaden (betonstroken) en delen van de wegenis in de 

Stasegemsestraat, Stasegemsesteenweg en Generaal Deprezstraat dienen te worden 

afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. 

Delen van de fietspaden zijn in slechte staat en soms is er een te groot hoogteverschil 

tussen het fietspad en de naastgelegen asfaltverharding.  De nabijgelegen wegenis 

vertoont eveneens gebreken en wordt plaatselijk aangepakt. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 17_13 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 34.412 euro excl. btw of 41.638,52 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

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

euro ) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service. 

 



Door het vooraf selecteren van minimum 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 van 2017, op 

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

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 

6 Leveren en plaatsen van noodunitketels voor centrumschool.  Toepassing 

van artikel 157 van het gemeentedecreet. Aktename van de beslissing van 

het schepencollege van 7 maart 2017. 

Halverwege februari 2017 zijn er problemen ontstaan met de verwarming in de 

centrumschool. De ketel gaat in storing waardoor de verwarming van de volledige school 

uitvalt. De fabrikant van de ketel is failliet en reservestukken zijn nog moeilijk te vinden. 

Door het wachten op een reservestuk heeft de installatie ervan een week stil gelegen. 

Met het vervangen van dit stuk dacht men dat de installatie terug kon opgestart worden 

maar dit was helaas niet het geval. Telkens wordt men geconfronteerd met een cumul 

aan fouten in het systeem waardoor de installatie terug uitvalt. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 07.03.2017  bij 

toepassing van art. 157 van het gemeentedecreet op grond van dwingende en 

onvoorziene omstandigheden en omdat het geringste uitsel onbetwistbaar schade zou 

veroorzaken op formeel gemotiveerde wijze goedkeuring aan het bestek, de raming 

(22.500,00 euro excl. btw of 23.850,00 euro incl. 6% btw.) en de gunningswijze van de 

opdracht “Leveren en plaatsen van noodunitketels voor centrumschool”, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

Drie firma’s werden gevraagd een offerte in te dienen na zich ter plaatse te hebben 

vergewist van de situatie. Twee firma’s hebben een offerte ingediend. 

 

Bij toepassing van artikel 26, § 1, 1° c van de wet van 15 juni 2006 werd de opdracht 

gegund aan BVBA Vrancken, KBO nr. 405.381.410, Harelbeeksestraat 174 te 8550 

Zwevegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 18.977,04 euro excl. btw of 

20.115,66 euro incl. btw. 

 

Blijkens art.157 dienen de nodige kredieten onverwijld te worden ingeschreven in een 

budgetwijziging.  De betaling mag echter worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging 

af te wachten. 

 

Dit dossier wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. 

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

7 Complex Project Hoog Kortrijk.  Goedkeuren samenwerkings-

overeenkomst Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / stad Kortrijk / 

gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / 

Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn en bijhorende scopenota. 

Het begrip ‘Hoog Kortrijk’ slaat op het stadsdeel van Kortrijk ten zuiden van de 

autosnelweg E17 (Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen).  

Aanvankelijk werd het begrip alleen gebruikt voor de omgeving die aansluit op de 

Doorniksesteenweg en het complex Kortrijk-Zuid (ook wel bekend als “het Ei”), maar 

meer recent werd Hoog Kortrijk ook uitgebreid naar het gebied aansluitend bij het 

complex Kortrijk-Oost.  

Hoog Kortrijk werd vanaf de jaren 1970 ontwikkeld voor het vestigen van een aantal 

grootschalige activiteiten, die door ruimtegebrek in de Kortrijkse binnenstad geen 

onderkomen meer vonden en die een optimale autobereikbaarheid opzochten bv. : de 

Hallen (ondertussen Xpo Kortrijk), de kantorenzone Kennedypark, de universiteitscampus 

Kulak, enz. Hoog Kortrijk werd aanzien als een logische uitbreiding van de stad, 

complementair aan het stadscentrum, en aansluitend op de nieuwe autosnelweg E17.  

 

Ondertussen is er veel veranderd. Bestaande actoren hebben hun activiteiten uitgebreid, 

vele nieuwe projecten zijn de laatste jaren uitgevoerd of worden op korte termijn 

gepland. Zo kan onder meer verwezen worden naar de uitbreiding van de beurs- en 

evenementenhallen Kortrijk Xpo, de vernieuwing van het bioscoopcomplex Kinepolis, de 

bouw van het nieuwe regionale ziekenhuiscomplex AZ Groeninge.  

De omgeving van Hoog Kortrijk is dus nog steeds in volle expansie.  

 

De vrees voor verkeerscongestie en overconsumptie van de ruimte is groot. Hoog 

Kortrijk bevat reeds enkele belangrijke regionale functies en heeft samen met Kortrijk-

Oost potenties om bijkomende regionale/bovenlokale programma’s op te nemen. Ook de 

binding van Hoog Kortrijk met de binnenstad vormt nog steeds een knelpunt.  

 

In het zuiden functioneert de E17 tussen de complexen “het Ei” (Kortrijk-Zuid) en 

Kortrijk-Oost als deel van de R8. De huidige situatie leidt tot overmatig veel 

weefbewegingen op het complex “het Ei” (Kortrijk-Zuid), wat leidt tot 

verkeersonveiligheid en -verzadiging. Ook het complex Kortrijk-Oost is toe aan 

optimalisatie. De oplossingsscenario’s voor de optimalisatie van de zuidelijke 

aansluitingscomplexen op de R8 zijn afhankelijk van de keuze om de R8 al dan niet te 

sluiten. Op vandaag kent “het Ei” een duidelijke wisselwerking met het complex Aalbeke, 

dat ook op haar beurt aan optimalisatie toe is.  

De verkeersproblematiek van de E17 en de R8 aan de zuidkant van Kortrijk is tevens 

gekoppeld aan het verkeerskundige functioneren van de ring rond Kortrijk (R8) als 

geheel en met de omliggende autosnelwegen.  

 

Op basis van de streefbeeldstudie voor het complex Kortrijk-Oost wordt vastgesteld dat 

er geen bevredigende oplossing wordt gevonden binnen de voorwaarden die werden 

gesteld binnen de studieopdracht. Het grote aandeel aan ruimtelijke ontwikkelingszones 

ter hoogte van Kortrijk-Oost is niet afgestemd op de verkeersinfrastructuur en dient dan 

ook geëvalueerd te worden en zo nodig bijgesteld of geherlocaliseerd te worden in 

functie van de (geoptimaliseerde) weginfrastructuur. Er wordt vastgesteld dat het 

absoluut noodzakelijk is om dringend een aantal gronden te vrijwaren van verdere 

ontwikkeling om de verkeerskundige en andere maatregelen te kunnen uitvoeren.  

Ook merkt de stad Kortrijk dat bij concrete projecten op Hoog Kortrijk (uitbreiding Barco 

en AZ Groeninge) congestie dreigt door het uitblijven van een oplossing voor de 



wisselwerking tussen de R8 en de E17. Het is duidelijk dat dringend moet worden 

ingegrepen.  

 

Daarnaast is er ook noodzaak aan investeringen in een betere modal split.  

Naar aanleiding van de hierboven geschetste problematiek werd door de gebiedsgerichte 

werkgroep “Stedelijke regio Kortrijk” in het kader van de relance van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen (BRV) volgende quick-win geformuleerd: “Hoog Kortrijk: Erkenning 

als complex project - afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele 

uitdagingen”. Er wordt aangedrongen op (meer) samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende beleidsniveaus en -sectoren en een vlotte(re) samenwerking met/tussen de 

Vlaamse instanties, op een geïntegreerde manier, zodat sneller tot (gedragen) 

kwalitatieve realisaties kan worden overgegaan. 

 

De scope van het complex project werd voorgelegd op het interbestuurlijk overleg Zuid-

West-Vlaanderen van 7 oktober 2016.  

Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen is voor wat betreft het complex 

project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” samengesteld uit:  

- het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

  Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts  

- het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke  

  Schauvliege  

- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kuurne  

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Menen  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem  

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwevegem  

- relevante kernactoren, zoals de intercommunale Leiedal   

 

Het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen kan zich vinden in de scope van het 

complex project zoals neergeschreven in de Scopenota versie verkenningsfase van 

23.09.2016, mits toevoeging van een aantal aanvullingen en/of verduidelijkingen. Deze 

gevraagde aanvullingen en/of verduidelijkingen zijn opgenomen in voorliggende nota, 

samen met de wijziging van de naamgeving van het complex project, zoals beslist op het 

interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen van 20.01.2017. 

 

Het complex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid 

en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” beoogt het optimaal 

verkeerskundig functioneren van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, als antwoord op de verkeersverzadiging en de dreigende 

verkeerscongestie. De verkeersafwikkeling tussen de R8 en de E17 wordt 

geoptimaliseerd, met behoud van de goede autobereikbaarheid van Hoog Kortrijk en 

Kortrijk-Oost.  

 

Het project focust op de optimalisatie van de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8, 

met name “het Ei” (Kortrijk-Zuid), het complex Kortrijk-Oost en “de Paperclip” 

(Stasegem/Harelbeke-Zuid). In het te voeren mobiliteitsonderzoek worden zowel de 

alternatieven tot optimalisatie van deze complexen onderzocht zonder de aanname van 

het sluiten van de ring rond Kortrijk (R8), als de alternatieven voor de optimalisatie van 

deze complexen in geval van het sluiten van de ring. Het sluiten van de ring rond Kortrijk 

op zich is niet de (hoofd)doelstelling van het project, doch kan een middel zijn om tot 

oplossingen te komen.  

 

De optie om ruimtelijke ontwikkelingszones te evalueren en mogelijk te heroriënteren 

wordt daarbij onderzocht in functie van de (geoptimaliseerde) bovenlokale 



weginfrastructuur en/of in functie van de verkeersgeneratie. Indien uit het onderzoek 

blijkt dat er niet geopteerd wordt voor het sluiten van de ring of dat er een ander 

alternatief wordt gekozen voor het sluiten van de ring, moet een keuze worden gemaakt 

met betrekking tot de bestemming als reservatiestrook.  

 

Vanuit de wisselwerking tussen de zuidelijke aansluitingscomplexen op de R8 en het 

complex Aalbeke en vanuit de verkeersproblematiek die dit laatste complex kent, wordt 

ook de optimalisatie van het complex Aalbeke mee opgenomen in het project.  

In relatie tot de optimalisatie van de bovenlokale weginfrastructuur ter hoogte van Hoog 

Kortrijk en Kortrijk-Oost, wordt bekeken welke ingrepen er noodzakelijk zijn ter hoogte 

van andere segmenten van de R8 en/of ter hoogte van de omliggende autosnelwegen. 

Dit omvat onder meer de doortrekking van de R8 tussen de Heirweg en “de Paperclip” 

(Kuurne/ Harelbeke/ Kortrijk) conform de selectie als primaire weg II. Deze ingrepen 

moeten bijdragen tot een afdoende oplossing voor de verkeersafwikkeling tussen de R8, 

E403, A19 en de E17. Ook de gewestwegen aansluitend op en ter hoogte van “het Ei” en 

het complex Kortrijk-Oost worden in het kader van een goede doorstroming 

meegenomen in het project. Daarbij wordt in het bijzonder voor de N50 rekening 

gehouden met de doelstellingen van de potentiële hoogwaardige openbaar 

vervoersverbinding (HOV) tussen het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk en met de 

voortgang van het onderzoek dat hierover loopt.  

Het verkeerskundig onderzoek houdt zowel rekening met de verkeersgeneratie uitgaande 

van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het projectgebied (mesoniveau), als met de 

verkeersgeneratie van de ruimtelijke ontwikkelingen in de ruimere omgeving van het 

projectgebied (macroniveau). 

 

Gezien het Vlaamse Gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. :  

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het 

Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en 

Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”  

wordt er tussen de verschillende betrokken partijen - Vlaamse Gewest / stad Harelbeke / 

stad Kortrijk / gemeente Kuurne / gemeente Wevelgem / gemeente Zwevegem / 

Intercommunale Leiedal / Provincie West-Vlaanderen / Vlaamse Vervoersmaatschappij 

De Lijn - een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 

diensten opgesteld. 

 

De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het 

Vlaamse Gewest aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden. 

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

De studieopdracht dient het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de 

weginfrastructuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling 

tussen de R8 en de E17) in samenhang met de effecten voor het volledige 

verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten verlopen wordt de 

nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project 

“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving” is in opstart. 

 

De rechten en plichten van alle partijen worden in een overeenkomst vastgelegd. 

 

De samenwerkingsovereenkomst met bijhorende scope-nota wordt aan de gemeenteraad 

ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gelet op de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 

gemeentedecreet). 

 

 



DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

8 Vaststelling van drie opdrachten als Diensten van Algemeen Economisch 

Belang (DAEB).  

De Europese Commissie definieert 'diensten van algemeen economisch belang' (DAEB’s) 

als economische activiteiten die het algemeen belang dienen en die de markt, zonder 

overheidsoptreden, anders niet of niet onder dezelfde voorwaarden rond objectieve 

kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang, had 
verricht. 

Ingevolge de Europese reglementering op de diensten van algemeen economisch belang 

dient een lokaal bestuur de betreffende dienst die wordt gekwalificeerd als dienst van 

algemeen economisch belang en die met overheidssteun wordt ingericht concreet te 

omschrijven, aan te tonen waarom dit belang hier speelt en de modaliteiten voor het 

uitvoeren van de dienst en de manier van compensatie voor de dienst uitdrukkelijk te 
omschrijven.  

In concreto stellen zich voor Harelbeke drie opdrachten die kunnen worden gedefinieerd 

als zijnde diensten van algemeen economisch belang. Het komt aldus het lokaal bestuur 

toe deze diensten als dusdanig vast te stellen. Het betreft de opdracht “klusjes, verhuis 

en vervoer van materialen”, “vervoer van minder mobile personen” en “inspectie, 
controle van signalisatie van hydranten”.  

Voor opdrachten die worden toegewezen aan lokale diensteneconomie dient ook een 

impactanalyse gemaakt te worden voor de Vlaamse overheid volgens een vastgesteld 

sjabloon en dient de opdracht voorgelegd voor advies aan de sociale partners.  In casu 

moet de impactanalyse enkel worden gemaakt voor “inspectie, controle van signalisatie 

van hydranten”.  Voor de andere DAEB ’s hoeft dit niet te gebeuren omdat de opdracht 

“klusjes” al is toegewezen en de opdracht “vervoer van minder mobiele personen” niet 

aan de lokale diensteneconomie wordt toegewezen (HISE behoort niet tot de lokale 
diensteconomie). 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de voormelde opdrachten aan te merken als 

diensten van algemeen economisch belang, de voorwaarden van toewijzing aan te geven 

en voor de opdracht “inspectie, controle van signalisatie van hydranten”, na aanvaarding 
van de impactanalyse, te beslissen tot voorlegging ervan aan de sociale partners. 

De gemeenteraad is bevoegd gelet op de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 gemeente-
decreet). 

 

9 Vervanging de heer Filip Kets als lid van de raad van bestuur 

bedrijvencentrum. 

De stad is aandeelhouder in de NV Bedrijvencentrum Harelbeke samen met een aantal 

externe partners.  

 

Volgens de statuten kan de stad twee vertegenwoordigers voordragen voor de raad van 

bestuur van de NV bedrijvencentrum.  

 

De gemeenteraad stelde in zijn besluit van 20.01.2014 de heer Filip Kets en de heer Tijs 

Naert als vertegenwoordigers aan in de raad van bestuur.  

 



Dhr. Filip Kets nam ontslag uit de raad van bestuur en dient nu vervangen.   

 

Vanuit het college wordt raadslid Stijn Derammelaere voorgesteld als kandidaat 

bestuurder. 

 

Het komt de gemeenteraad toe hierover te beslissen. 

 

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

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10 CVBA Mijn Huis. Voordracht van een eerste vertegenwoordiger in de raad 

van bestuur. 

De heer Filip Kets bood zijn ontslag aan als gemeenteraadslid.  Hij drukte nu ook de 

wens uit om in de raad van bestuur van de CVBA Mijn Huis te worden vervangen. 

 

De heer Kets vertegenwoordigt de stad in de raad van bestuur van de CVBA Mijn Huis als 

eerste vertegenwoordiger. 

 

Het komt de gemeenteraad toe een nieuwe eerste vertegenwoordiger in de raad van 

bestuur voor te dragen. 

 

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

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld, via geheime stemming, gemeenteraadslid 

Ludo Depuydt aan te wijzen als nieuwe eerste vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

van CVBA Mijn Huis.  

 

11 Psilon.  Vervanging eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

van Psilon. 

 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de stads-

vertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.   

 

Ingevolge de neerlegging van het mandaat van mevrouw Eveline Lahousse dient een 

nieuwe eerste vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Psilon aangeduid.  

 

Het komt de gemeenteraad toe, voor de duur van de legislatuur en tot aan vervanging, 

een nieuwe eerste vertegenwoordiger aan te stellen. 

 

Vanuit het college wordt voorgesteld om de heer Ludo Depuydt aan te stellen als eerste 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Psilon. 

 

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

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

samenwerking. 

 

  



12 Leiedal.  Vervanging als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.   

 

Ingevolge de neerlegging van het mandaat van mevrouw Eveline Lahousse dient een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Leiedal te worden 

aangeduid. 

 

Het komt de gemeenteraad toe, voor de duur van de legislatuur en tot aan vervanging, 

een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen. 

 

Vanuit het college wordt voorgesteld om de heer Ludo Depuydt aan te stellen als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Leiedal.  

 

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

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

samenwerking 

 

13 Logo Leieland.  Vervanging vertegenwoordiging in de raad van bestuur en 

de algemene vergadering. 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad per 02.01.2013 werd in de 

gemeenteraad van 18.02.2013 overgegaan tot aanduiding van de 

stadsvertegenwoordiging in de diverse bovengemeentelijke instellingen.  

 

Voor de algemene vergadering van Logo Leieland werd via bovenvermelde gemeenteraad 

Mieke Vandoorne aangeduid als vertegenwoordiger. 

Raadslid Eveline Lahousse werd voorgedragen als vertegenwoordiger en Mevrouw Mieke 

Vandoorne als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Logo 

Leieland.   

 

Na drie jaar diende de raad van bestuur hersamengesteld te worden. Via de 

gemeenteraad van 21.03.2016 werd Mieke Vandoorne voorgedragen als eerste 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur.  Deze voordracht werd bekrachtigd in de 

algemene vergadering van 21.04.2016 van Logo Leieland. 

 

Mevrouw Mieke Vandoorne, voorheen deskundige welzijn, startte in november als 

deskundige op de personeelsdienst.  Het is aangewezen om de vertegenwoordiging 

namens de stad Harelbeke in zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering 

van Logo Leieland bijgevolg aan te passen.  Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt 

om ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te 

duiden. 

 

Het komt de gemeenteraad toe, voor de duur van de legislatuur en tot aan vervanging, 

een vertegenwoordiger in de raad van bestuur voor te dragen en een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te stellen. 

 

Vanuit het college wordt aan de gemeenteraad voorgesteld Marieke Hennin als 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur voor te dragen en Marieke Hennin als effectief 

vertegenwoordiger en Karolien Deschildre als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering aan te stellen. 

 

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

 



 

14 INFRAX.  Voordracht van een nieuwe bestuurder.   

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen. 

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in de raad van bestuur van INFRAX. 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan en een nieuwe bestuurder voor te dragen.  De 

voorgedragen bestuurder moet gemeenteraadslid zijn. 

 

Art. 14 van de statuten van INFRAX bepaalt het volgende:  

 

“De bestuurders worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd wanneer ze niet 

meer het vertrouwen genieten van de deelnemer die hun kandidatuur voordroeg en door 

die deelnemer een andere kandidaat voorgedragen wordt. 

… 

Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, zal onmiddellijk een nieuwe bestuurder 

voorgedragen worden door dezelfde categorie deelnemers, namelijk gemeenten of 

provincie of autonoom gemeentebedrijf of dienstverlenende of opdrachthoudende 

vereniging die de bestuurder wiens mandaat vacant werd, voorgedragen hadden.  

De Raad van Bestuur zal de nieuwe bestuurder aanstellen tot aan de eerstkomende 

Jaarvergadering die dan tot de definitieve benoeming zal overgaan. Dat geldt ook voor de 

afgevaardigden met raadgevende stem.  

De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 

 

Het college stelt schepen Annick Vandebuerie voor als nieuwe kandidaat-bestuurder in 

INFRAX. 

 

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

en art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

15 De Lijn. Vervanging vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen.   

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in De Lijn in de algemene vergadering. 

 

De gemeenteraad kan daar het verleende mandaat terugnemen en een andere 

vertegenwoordiger aanstellen.   

 

De vertegenwoordiger mag maar hoeft geen gemeenteraadslid te zijn. 

 

Het college stelt schepen Patrick Claerhout voor als nieuwe vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van De Lijn. 



 

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

 

Er wordt voorgesteld om, via een geheime stemming, schepen Patrick Claerhout in 

vervanging van schepen Jacques Maelfait aan te duiden als vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van De Lijn. 

 

16 Bekkenbestuur. Vervanging vertegenwoordiger in de algemene 

bekkenvergadering en verzoek tot vervanging vertegenwoordiger in het 

bekkenbureau.  

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen.   

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in het Bekkenbestuur als volgt.  

 

- Vertegenwoordiger in de algemene bekkenvergadering 

 

De gemeenteraad kan het verleende mandaat terugnemen en een ander 

vertegenwoordiger aanstellen.   

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

- Vertegenwoordiger in het bekkenbureau (gekozen door de algemene vergadering 

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

De gemeenteraad kan hier een andere vertegenwoordiger voorstellen en het 

bekkenbestuur verzoeken verder het nodige te doen.  Het is aan de 

vertegenwoordigers van de gemeenten te beslissen.  Zie art. 27 par. 2, 7° van het 

decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid: “In het bekkenbureau 

zetelen: 7° één gemeentelijke afgevaardigde per begonnen schijf van 25 gemeenten 

waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, aan te 

duiden door de gemeentelijke mandatarissen uit de algemene bekkenvergadering;” 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan en een nieuwe afgevaardigde in de 

bekkenvergadering voor te dragen en het bekkenbestuur voor te stellen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt schepen Patrick Claerhout telkens als 

vervanger voor. 

 

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

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld, via geheime stemming, schepen Patrick 

Claerhout aan te wijzen als nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 

het Bekkenbestuur en voor te dragen als nieuwe vertegenwoordiger in het 

bekkenbureau. 

  



17 FARYS/TMVW. Vervanging vertegenwoordiger in het directiecomité 

aanvullende diensten en Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Sevicevoorziening (TMVS).  Vervanging eerste 

vertegenwoordiger in het overlegorgaan. 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jacques Maelfait uit de N-VA fractie werd hij 

onafhankelijk schepen.   

 

De N-VA Fractie vraagt de vervanging van schepen Maelfait in de verschillende 

intercommunales en bovengemeentelijke instellingen. 

 

Schepen Maelfait vertegenwoordigt de stad in FARYS/TMVW als volgt.  

 

1. Enig vertegenwoordiger in  het directiecomité aanvullende diensten van FARYS: 

 

Uit art. 44 van de statuten blijkt dat ieder vennoot minstens één vertegenwoordiger 

heeft die wordt aangesteld door de algemene vergadering.  De statuten voorzien in 

vervanging ingeval van vacature in welk geval een nieuw lid kan worden 

voorgedragen. Het directiecomité spreekt dan een voorlopige aanvaarding uit  in 

afwachting van de algemene vergadering.  Het college is van oordeel dat de statuten 

niet uitsluiten dat de gemeenteraad het mandaat terugneemt wanneer een schepen 

de meerderheid verlaat en zich als onafhankelijke opstelt. 

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

2. In het overlegorgaan Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 

Servicevoorziening (TMVS) als eerste vertegenwoordiger.   

 

Tweede vertegenwoordiger is schepen Patrick Claerhout. 

 

De vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn. 

 

De gemeenteraad kan de in FARYS/TMVW verleende mandaten terugnemen door een 

andere vertegenwoordiger voor te stellen (voor het directiecomité aanvullende diensten) 

of aan te stellen als eerste vertegenwoordiger (voor het overlegorgaan TMVS). 

 

Het college wenst, gezien de nieuwe politieke realiteit en het bestuursakkoord, op de 

vraag van de N-VA-fractie in te gaan. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de heer Eddy Glorieux, 

gemeenteraadslid, telkens als de vervanger van de heer Maelfait voor. 

 

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

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

samenwerking. 

 

Voorgestelde beslissing te nemen in een geheime stemming:  

 

De heer Eddy Glorieux wordt in vervanging van schepen Jacques Maelfait: 

 

- voorgedragen als vertegenwoordiger in het directiecomité aanvullende diensten 

van FARYS; 

- aangeduid als eerste vertegenwoordiger in het overlegorgaan 

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening 

(TMVS). 

 



18 Verkozenverklaring of verkiezing van een effectief politieraadslid en zijn 

opvolgers. 

Op 02.01.2013 werd mevr. Eveline Lahousse tot politieraadslid verkozen. Met haar 

werden als opvolgers verkozen respectievelijk de heer Filip Kets en de heer Dominique 

Windels. 

 

Op 01.02.2013 werd mevr. Eveline Lahousse als politieraadslid geïnstalleerd nadat de 

deputatie de verkiezingen van de politieraadsleden toekomend aan de stad Harelbeke 

had goedgekeurd. 

 

De gemeenteraad heeft op 20.02.2017 kennis genomen van het ontslag als lid van de 

gemeenteraad van mevr. Eveline Lahousse.  Op 20.02.2017 werd de heer Ludo Depuydt 

als haar opvolgend gemeenteraadslid geïnstalleerd. 

 

De door de gemeenteraad van 02.01.2013 als opvolgend politieraadslid voor mevr. 

Eveline Lahousse aangewezen personen, de heer Filip Kets en de heer Dominique 

Windels, maken geen deel meer uit van de gemeenteraad van de stad Harelbeke. 

 

Bijgevolg moet toepassing gemaakt worden van artikel 19 van de wet op de 

geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus van 07.12.1998 (WGP). 

Uit dit wetsartikel blijkt dat wanneer een politieraadslid ophoudt deel uit te maken van de 

politieraad en er geen opvolgers meer zijn, alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden 

die de oorspronkelijke voordracht van het te vervangen lid hebben ondertekend 

gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen 

voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-

opvolgers in orde van hun voordracht. 

 

De gemeenteraad dient vast te stellen dat gelet op het voorgaande, een politieraadslid 

heeft opgehouden deel uit te maken van de politieraad en dat dit lid geen opvolgers meer 

heeft. 

 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van een voordracht, ondertekend door de 

raadsleden Inge Bossuyt, Marleen Rogiers, David Vandekerckhove, Tijs Naert, Stijn 

Derammelaere, Willy Vandemeulebroucke en Alain Top, waarop gemeenteraadslid Ludo 

Depuydt als effectief politieraadslid wordt voorgedragen. Als opvolgers worden Inge 

Bossuyt en Stijn Derammelaere voorgedragen. 

 

De gemeenteraad zal verder dienen vast te stellen dat de nieuwe voordracht 

ondertekend wordt door de raadsleden Inge Bossuyt, Marleen Rogiers, David 

Vandekerckhove, Tijs Naert, Stijn Derammelaere, Willy Vandemeulebroucke en Alain Top, 

zijnde raadsleden die de oorspronkelijke voordracht hebben ondertekend en nog in 

functie zijn. 

 

Het komt de gemeenteraad dan toe vast te stellen dat de voorwaarden voldaan zijn zoals 

vereist door artikel 19 van de WGP en dat de gemeenteraad gehouden is, in het kader 

van een gebonden bevoegdheid, de voorgedragen effectief als verkozen te verklaren en 

de kandidaat-opvolgers als opvolger in de volgorde van voordracht. 

 

Tevens zal de gemeenteraad kennis nemen van het verslag van de burgemeester 

omtrent de goedkeuring van de geloofsbrieven van betrokkene. 

 

  



19 Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2016. Goedkeuren 

jaarverslag, rekening en evaluatie. Jaarprogramma 2017.  

Sedert 16.04.2007 maakt de stad Harelbeke deel uit van de interlokale vereniging 

Burensportdienst, samen met volgende gemeenten en steden: Anzegem, Avelgem, 

Deerlijk, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.  De duur werd voor zes jaar 

verlengd bij overeenkomst van 18.03.2013. 

 

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst met statutaire draagkracht 

(gemeenteraad van 18.03.2013) dient de rekening samen met het jaarverslag aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van 

de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in de raadscommissie financiën, 

personeel en intercommunales op 16.03.2017 en op de gemeenteraad.  

 

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking 

van het jaarverslag. 

 

Het college legt de rekening en het jaarverslag 2016 aan de gemeenteraad ter 

aanvaarding voor. 

 

20 Vragenkwartiertje. 


