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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Eiland'. Kennisname 

beslissing tot opmaak en goedkeuren contractuele voorwaarden en raming 

(21.195,29 euro waarop geen btw verschuldigd) . 

Inhoudelijk 

 

Dit RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) vervangt de BPA’s Eiland Oost, Noord, Zuid, West en 

Spoorweg, die alle dateren van eind 1987. Met de vervanging is het de bedoeling de 

zoneringen en voorschriften aan te passen aan de actualiteit, verkavelingen af te 

schaffen, de voorschriften gelijk te stemmen alsook te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn van de binnengebieden. 

 

Het plangebied wordt begrensd door de Heerbaan, Gaversstraat, Eilandstraat, spoorweg 

en Stasegemstraat. Het plangebied is iets ruimer dan enkel de voormelde BPA’s Eiland 

om verouderde verkavelingen in de omgeving te kunnen afschaffen en bouwblokken of 

sites die doorsneden worden door de BPA-grens, integraal te kunnen behandelen in het 

RUP. 

 

Procedure 

 

In het college van 19.04.2016 werd de opmaak van het RUP ‘Eiland’ overwogen. 

 

In het kader van de bestaande exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale 

Leiedal de afsprakennota ‘RUP Eiland nr. 2017-20’ opgesteld. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2017 beslist tot de opmaak 

van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Eiland’. 

 

Thans dient de gemeenteraad kennis te nemen van deze beslissing tot opmaak van het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Eiland’ en de contractuele voorwaarden 

en de raming (21.195,29 euro waarop geen btw verschuldigd) goed te keuren. 

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, is gefinancierd op het budget van 

2017. 

 

 

2 Infrastructuurwerken in de private verkaveling tussen Stedestraat en 

Rietvoornstraat (VK All Projects & Developments NV / Unicas NV). 

Goedkeuren tracé der werken. 

Op gronden gelegen tussen de Stedestraat en de Rietvoornstraat zullen All Projects & 

Developments NV en Unicas NV, gevestigd Kerkstraat 38 te 1755 Oetingen, een 

verkaveling realiseren.   

 

De verkaveling omvat 12 loten halfopen bebouwing en 6 loten rijbebouwing en heeft een 

totale oppervlakte van 65 a en 51 ca. 

 



De verkaveling is gelegen in een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties volgens 

het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) “Groeninghe Ververij” goedgekeurd 

door de Deputatie op 19 april 2012. 

 

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

worden. 

 

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

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

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

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

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

en schepenen ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 

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

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

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

 

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

 

3 Revitalisering industrieterrein Harelbeke Zuid.  

1. Goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter vervanging 

samenwerkingsovereenkomst dd. 13.10.2013.  

2.Goedkeuren bestek, raming 10.096.727,14 euro excl. btw waarvan 

6.208.628,28 euro excl. btw lastens CVBA Infrax,  3.070.335,86 euro excl. 

btw lastens stad (volledig subsidieerbaar) en 817.763,00 euro excl. btw 

lastens Aquafin) en gunningswijze.  

1. Aanleiding en overwegingen 

 

Aquafin heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse MilieuMaatschappij om de 

collectorwerken R8 aan te vatten.  Deze werken zijn geïnitieerd door de studie 

“Revitalisering Stasegem” in 2009 opgestart door de stad in samenwerking met Leiedal.   

 

Voor het gehele bedrijventerrein Stasegem werd een conceptstudie opgemaakt ter 

heraanleg van de wegenis en rioleringen. 

Dit had tot doel een globaal masterplan uit te werken voor de herinrichting van het 

openbaar domein op het bedrijventerrein en bijkomend voorstellen te formuleren om de 

ruimtelijke, omgevings- en belevingskwaliteit van het bedrijventerrein te verhogen. 

Op basis van een analyse van de knelpunten werd gezocht naar een oplossing voor 

problemen inzake verkeersstructuur en –veiligheid, ontsluiting, afwatering, 

beeldkwaliteit, … 

 

Samen met het masterplan (schetsontwerp herinrichting en verklarende nota) werd een 

raming van de werken en een voorstel tot fasering uitgewerkt. 

In 2012 werd deze studie afgerond met een toekomstontwerp voor de wegen en 

kruispunten van het bedrijventerrein. Het project omvat de Spoorwegstraat, 

Boerderijstgraat en Venetiëlaan. 

 

Infrax kreeg de opdracht van de Vlaamse MilieuMaatschappij om een voorontwerpdossier 

op te maken voor juni 2014. 

 

Naar aanleiding van en gelijktijdig met de werken van CVBA Infrax was het aangewezen 

dat de stad de werken laat uitvoeren die er technisch en geografisch zo mee verweven 

zijn dat ze – bij afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zou leiden. 



Het groeperen van deze werken vereiste het afsluiten van samenwerkings-

overeenkomsten met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen 

worden vastgelegd.  Belangrijk hierbij was dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur 

zou optreden. 

 

In zitting van 09.12.2013 werd door de gemeenteraad de samenwerkings-

overeenkomsten goedgekeurd waarbij de rechten en plichten van beide partijen werden 

vastgelegd en waarbij CVBA Infrax – wegens haar verhoudingsgewijs groter aandeel in 

de globale kost – als opdrachtgevend bestuur optreedt. 

 

Gezien de stad wenste over te gaan tot de uitvoering van de werken m.b.t. de 

herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Harelbeke Zuid (voorheen 

bedrijventerrein Stasegem) werd hiervoor een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse 

MilieuMaatschappij (waarvoor goedkeuring volgde in 2013) en bij de Vlaamse Overheid 

(op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende 

subsidiëring van bedrijventerrein – heraanleg van verouderde bedrijventerreinen). 

 

Het oorspronkelijke project wordt op vraag van de stad uitgebreid met de Politieke 

Gevangenenstraat.  Voor deze uitbreiding wordt geen beroep gedaan op de toelage in 

uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 01.02.2002 met betrekking tot 

subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, 

de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg 

van individuele waterzuiveringsinstallatie door de gemeenten, gemeentebedrijven, 

intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen. 

 

De investeringsuitgave voor het aanleggen van de riolering in de Politieke 

Gevangenenstraat kan echter wel worden betoelaagd door het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen. Daartoe werd een aanvraag ingediend. 

 

Op 03.12.2016 liet Leiedal weten dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen  

toekenning verleende aan de stad van subsidies voor het project “Revitalisering 

Harelbeke Zuid” voor een bedrag van 5.950.714,97 euro (dit is 85 % van de subsidiabele 

kosten). 

 

Voor het toekennen van de subsidies was het echter noodzakelijk dat de stad zou 

optreden als opdrachtgevend bestuur en niet CVBA Infrax zoals voordien bepaald. 

 

De nu voorgestelde samenwerkingsovereenkomst voorziet in de uitbreiding van het 

traject met de Politieke Gevangenenstraat en het feit dat de stad zal optreden als 

opdrachtgevend bestuur ipv CVBA Infrax. 

De samenwerkingsovereenkomst van 18.10.2013 komt hierdoor te vervallen. 

 

Overeenkomstig de afgesloten samenwerkingsovereenkomst werd door het 

opdrachtgevend bestuur – CVBA Infrax – een globale studieopdracht (verschillende 

percelen voor verschillende gemeenten) uitgeschreven waarbij respectievelijk perceel 1 

project R/001430 en perceel 2 project R/002846 van toepassing zijn voor de stad. 

Bij schrijven dd. 05.03.2014 wordt – door CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur – 

voorgesteld de werken te gunnen aan de laagst regelmatige bieder, studiebureau NV 

Grontmij (huidige naam NV  Sweco), gevestigd Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel. 

 

Op 25.03.2014 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gehecht 

aan voormeld voorstel tot gunning door CVBA Infrax aan NV Sweco, voornoemd.  

 

In het kader van de opdracht werd het bestek opgesteld door studiebureau NV Sweco, 

voornoemd, rekening houdende met de opmerkingen van de bedrijven gevestigd op het 

bedrijventerrein Harelbeke Zuid. 

 



De zone opgenomen in het bestek omvat: 

 

 Boerderijstraat ; 

 Spoorwegstraat (tussen Boerderijstraat en Spoorwegbrug) ; 

 Venetiëlaan ; 

 Politieke Gevangenenstraat ; 

 kruispunt Spinnerijstraat-Venetiëlaan ; 

 rond punt Generaal Deprezstraat-Politieke Gevangenenstraat. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.096.727,14 euro excl. btw waarvan  

6.208.628,28 euro excl. btw lastens CVBA Infrax, 3.070.335,86 euro excl. btw lastens 

stad (dit bedrag is volledig subsidieerbaar) en 817.763 euro excl. btw lastens Aquafin. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding gezien de 

aard van de bestelling (de limiet van 85.000 euro excl. btw voor de 

onderhandelingsprocedure is overschreden) en gezien de concurrentie hier maximaal 

speelt en de gunning van opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagst aangeboden 

prijs. 

 

De uitgave voor het aandeel van de stad in deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget 2016-2020 op code PBD 5/PBD5.1.1D/224007/020000/Actie 5.1. 

De subsidies zijn voorzien in het investeringsbudget 2016-2020 op codes : 

PBD 5/PBD5.1.1E/150000/020000/Actie 5.1.1 (Vlaamse subsidies)  

PBD 5/PBD5.1.1F/150000/020000/Actie 5.1.1 (subsidies Infrax)  

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld : 

 

- de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met CVBA infrax ingevolge uitbreiding 

van het traject met de Politieke Gevangenenstraat en het feit dat de stad zal 

optreden als opdrachtgevend bestuur ipv CVBA Infrax goed te keuren, dit ter 

vervanging van de samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax van 

18.10.2013 die daartoe komt te vervallen. 

 

De gemeenteraad is hiertoe bevoegd gezien geen enkel ander gemeentelijk 

bestuursorgaan als bevoegd wordt aangeduid. 

 

- het bestek, de raming en gunningswijze goed te keuren. 

 

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

overheidsopdracht die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur gezien 

het ramingsbedrag hoger is dan 85.000,00 euro en het project niet nominatief in 

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

 

4 Renovatie sporthal Dageraad .  Goedkeuren bestek, raming ( 65.982,90 

euro + 21 %  btw.) en gunningswijze. 

Sporthal de Dageraad moet grondig worden gerenoveerd.  

 

De renovatiewerken omvatten zowel technieken, nieuwe toiletten als een nieuwe 

beschermlaag in de douches. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 65.982,90 euro + 21 % btw. 

 



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). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 

 

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

budgetcode 221007/074010-VT-VT 65. 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

5 Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.  Goedkeuren bestek, raming 

(33.341,20 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 

Door de herhuisvesting van de ICT-dienst en de daaraan gekoppelde verschuivingen is er 

een beperkte renovatie van enkele lokalen nodig. 

 

Ook de burelen van de financiële dienst zijn aan renovatie toe. Meer bepaald moet de 

vloer grondig worden aangepakt en de muren worden herschilderd. Er wordt een 

vergaderzaal ingericht en het grote bureelgedeelte wordt klaargemaakt voor de 

huisvesting van ICT-GIS dienst. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.341,20 euro excl. btw of 40.342,85 

euro incl. 21 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

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

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

de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers 

over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

 

6 Actualisatie van het gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code 

voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen. 

1. Aanleiding en context 

 

De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het 

gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken 

onderling vergen continu afstemming en overleg.  

 

In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur- en nutswerken 



langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor 

werken in het openbaar domein.  

 

Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van 

de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, 

klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere 

afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er 

ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen 

ondersteunen. 

 

Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.   

 

2. Argumentatie 

 

Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en 

van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van 

werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het 

openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere 

communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een 

performante opvolging voor meldingen en klachten.  

 

In de code staan afspraken over de handhaving ervan.  

 

Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de 

overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te  combineren met een 

goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 

 

Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van 

nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van 

Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.  

 

De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.  

 

Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken 

beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen 

afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.  

 

De raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de 

Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 

03.02.2016 en 02.03.2016.  

 

Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen 

toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van de stad 

Harelbeke. 

 

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

 

3. Financiële gevolgen en gevolgen voor het personeelsbestand 

 

De vaststelling van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor 

het personeelsbestand omdat er al een personeelslid is aangeduid voor de technische 

opvolging van andermans werken op het openbaar domein en om toe te zien op de 

naleving van deze code. Deze persoon beschikt over minstens een halve voltijds 

equivalent om de taken uit te voeren. 

 

Als de afspraken uit de code worden nageleefd, zullen de afstemming met werken door 

derden en de kwaliteit van werken door derden verbeteren. 



 

4. Voorgestelde beslissing 

 

Samengevat wordt het volgende voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen goed; 

- De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 01.01.2018. 

- De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

(goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 oktober 2001, onder de vorm van een 

gemeentelijk reglement vastgelegd op 15.04.2002 en aangepast op 09.11.2009) 

wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.   

 

 

7 Informaticamateriaal - Wifi verschillende gebouwen.  Goedkeuren 

technische beschrijving, raming (10.972,02 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

Op vraag van de ICT-dienst (informatie- en communicatietechnologie) worden er 14 

wifiantennes voor verschillende stadsdiensten en 1 looptelefoon voor de jeugddienst 

aangekocht. 

De wifi voor AHA! (Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming SABV) en de scholen 

werd in de budgetbesprekingen vorig jaar goedgekeurd omdat er steeds meer met 

tablets wordt les gegeven.  Vooral in deze academie brengen veel leerlingen een eigen 

mobiel toestel mee waarvoor draadloos internet vereist is.  De bekabeling werd vorig jaar 

geplaatst met het oog op de montage van de antennes dit jaar. 

De 3 wifi antennes voor de stadsdiensten zullen worden ingezet in de toekomstige 

vergaderruimten in de gang van de financiële dienst, het gis-kantoor en het museum 

Peter Benoit. 

De looptelefoon zal worden gebruikt binnen de jeugddienst vooral bij het klaarzetten van 

de zalen in ’t SAS waar nood is aan mobiele bereikbaarheid. 

In het kader van deze opdracht werd een technische beschrijving opgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.972,02 euro excl. btw of 13.276,14 

euro incl. 21 % btw. 

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

zonder bekendmaking.  Het gaat om een uitbreiding van bestaande omgeving, waardoor 

het aangewezen is via dezelfde leverancier verder te bouwen (compatibiliteit toestellen, 

dienst na verkoop, ...) 

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

budgetcodes 241000/019000-BOD-BOD 50, 241000/075000-VT-VT 48, 241000/080010-

WOL-WOL 36, 241000/080020-WOL-WOL 38, 241000/080030-WOL-WOL 40 en 

241000/082020-WOL-WOL 44  (8.600 euro) en in het exploitatiebudget van 2017 en de 

volgende jaren voor het bekostigen van maandelijkse SLA van 75,77 euro excl of 91,68 

euro incl btw per maand (1.100,18 euro per jaar of 4.400,72 euro voor 4 jaar). 

Aan de gemeenteraad wordt de technische beschrijving 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). 

 

 



8 Installaties, machines en uitrusting Groen- en Sportdienst.  Goedkeuren 

bestek, raming (10.578,51 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

- aankoop.  

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

- perceel 1 (kleine zelftrekkende rotatieve maaier), raming: 1.239,67 euro excl. btw 

of 1.500,00 euro incl. btw; 

- perceel 2 (ruggedragen bladblazer), raming: 537,19 euro excl. btw of 650,00 euro  

incl. btw; 

- perceel 3 (combigereedschap), raming: 413,22 euro excl. btw of 500 euro incl. 

btw; 

- perceel 4 (heggenschaar), raming: 495,87 euro excl. btw of 600 euro incl. btw; 

- perceel 5 (2 bosmaaiers (Depot en Sport)), raming: 1.652,89 euro excl. btw of 

2.000 euro incl. btw; 

- perceel 6 (2 accupack's ), raming: 2.066,12 euro excl. btw of 2.500,01 euro incl. 

btw; 

- perceel 7 (professionle snoeischaar compatibel met accu perceel 6), raming: 

1.115,70 euro excl. btw of 1.350,00 euro incl. btw; 

- perceel 8 (2 benzinemotorzagen), raming: 1.652,89 euro excl. btw of 2.000 euro 

incl. btw; 

- perceel 9 (1 benzinemotorzaag), raming: 1.404,96 euro excl. btw of 1.700 euro 

incl. btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.578,51 euro excl. btw of 

12.800,01 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 van 2017, op 

budgetcodes 230000/068000-GGZ-GGZ 12 en 230000/074000-VT-VT 52. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek 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). 

 

9 Sportmateriaal Kleuters.  Goedkeuren bestek, raming (13.509 euro + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

In het kader van vernieuwing van de huidige versleten materialen en extra nieuwe 

materialen ter aanvulling om nog meer kwaliteit te kunnen aanbieden aan kleuters 

(sportkampen, sportacademie, sportsnacks,...) vraagt de sportdienst om sportmateriaal 

voor kleuters aan te kopen.  

 

Het kleuterrek in de sporthal De Vlasschaard is een nieuw systeem voor in Bavikhove 

omdat dergelijk systeem in Harelbeke meer en meer gebruikt wordt.  

De bestaande handbaldoelen zijn aan vervanging toe. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door mevrouw Naira 

Harutjunjan van het departement facility - aankoop. 

 

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 perceel 1 (kleuterklimrek), raming: 4.900 euro excl. btw of 5.929 euro incl. 21 % 

btw; 



 perceel 2 (kleutermaterialen), raming: 6.579 excl. btw of 7.960,59 incl. 21 % 

btw; 

 perceel 3 (Easy-up tentjes), raming: 1.550 euro excl. btw of 1.875,50 incl. 21 % 

btw; 

 perceel 4 (Mobiele handbaldoelen), raming: 480 euro excl. btw of 580,80 euro 

incl. 21 % btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 13.509 euro excl. btw of  

16.345,89 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 van 2017, op 

budgetcode 230000/074000-VT-VT 52. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek 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 

10 Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

conform art. 27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  Goedkeuring. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1.1. Op 19.10.2015 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de A-divisie 

(aanvullende diensten) van de intercommunale TMVW (FARYS). De toetreding gebeurde 

met het oog op de aankoop van wegeniszout. 

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

samenwerkingsakkoord goedkeurt tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest over gewestgrensoverschrijdende intercommunales, moeten de 

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

inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord voldoen aan de regels van het Vlaamse 

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

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

 

1.2. De gemeenteraad van 17.10.2016 overwoog de deelname aan de 

dienstverlenende vereniging TMVS.  Een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in het verplichte overlegorgaan werden aangesteld. 

1.3. Het overlegorgaan heeft in de voorbereidende fase een studie gevoerd betreffende 

het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de 

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

andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en facilitymanagement. 

 

Het resultaat van deze studieopdracht is positief ten opzichte van de mogelijke oprichting 

van een dienstverlenende vereniging (zie verder), waardoor het overlegorgaan 

overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking 

van 06.07.2001 (DIS) aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking 

voorlegt waarin de volgende documenten opgenomen zijn:  

 

- een grondige motiveringsnota; 



- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

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

bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

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

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

controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

 

1.4. Het vervolg van het verder dossierverloop is als volgt. 

 

Beslissing van de gemeenteraad op basis van de documenten aangeleverd door het 

overlegorgaan (art. 27 DIS) 

 

Ofwel  zien de gemeenten, in een tweede gemeenteraadsbeslissing, af van 

deelneming aan de eventuele oprichting van een dienstverlenende of 

opdrachthoudende vereniging. 

 

Ofwel gaan ze in deze gemeenteraadsbeslissing akkoord met het voorstel, al of niet 

op voorwaarde dat wijzigingen aan dat voorstel worden aangebracht. 

 

De beslissing onder 4.1. is de thans te nemen beslissing. 

Verdere werking van het overlegorgaan (art. 27 DIS) 

 

De beslissingen van de gemeenten worden voorgelegd aan het overlegorgaan, dat 

daarover in consensus (dus met unanimiteit) beslist. De vertegenwoordigers van de 

afhakende gemeenten nemen niet deel aan deze besluitvorming. 

 

Het definitieve voorstel wordt aan de overblijvende gemeenten voorgelegd. De 

gemeenten kunnen het voorstel in een derde gemeenteraadsbeslissing enkel nog 

goedkeuren of afkeuren. 

Oprichting (art. 28 DIS) 

 

De gemeenten die hun instemming hebben betuigd met het definitieve voorstel van 

het overlegorgaan kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, in een vierde 

gemeenteraadsbeslissing uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de laatste 

beslissing tot goedkeuring, behoudens in het jaar van de gewone 

gemeenteraadsverkiezingen, een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging 

oprichten. 

 

Het oprichtingsdossier omvat alle gemeenteraadsbeslissingen en de bijbehorende 

documenten waaronder het bestuursplan en het ondernemingsplan gevoegd bij de 

oprichtingsakte. 

 

1.5. Het college is van oordeel dat de motiveringsnota op voldoende wijze aantoont dat 

er reden is verder deel te nemen aan de oprichtingsprocedure van de dienstverlenende 

vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.   

 

Uit het bundel blijkt dat TMVS – in oprichting – een dienstverlenende intergemeentelijke 

en kostendelende vereniging moet worden waarin de vennoten autonoom en zonder 

enige verplichting kunnen kiezen van welke diensten gebruikt wordt gemaakt en van 

welke niet. 

 

De aangeboden diensten (het zgn. ‘menu’), wordt jaarlijks door de algemene vergadering 

vastgesteld.  Daarbinnen kan iedere vennoot (via het college van burgemeester en 

schepenen – zie art. 2bis van het huidig ontwerp van statuten) dan vrij kiezen – zonder 

dat de wet overheidsopdrachten nog dient te spelen en tegen voorafgaandelijk gekende 

prijzen - van welke dienst hij wenst gebruik te maken. 



 

Voor de aangeboden diensten zal de TMVS via raamovereenkomsten (afgesloten 

overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten) met de dienstverleners 

contracteren.  Het is dan aan de deelnemers om al dan niet een afroep te plaatsen. 

 

Uit het oprichtingsbundel blijkt ook dat via TMVS schaal- en volumevoordelen kunnen 

worden gegenereerd, via TMVS binnen de gemeentelijke diensten beleidsruimte voor het 

behandelen van andere dossiers kan worden gerealiseerd en kennisopbouw en 

kennisdeling kan worden gecreëerd. 

 

Blijkens het thans voorliggend ontwerp van statuten wordt aan de stad Harelbeke een lid 

en een plaatsvervangend lid in de algemene vergadering gegarandeerd (art. 34 van de 

ontwerpstatuten), een lid in de raad van bestuur (art. 12 van de ontwerpstatuten) en een 

lid in het regionaal adviescomité (art. 24 van de ontwerpstatuten). 

 

1.6. Artikel 9 van de ontwerpstatuten voorziet dat de stad Harelbeke bij deelname 

dient in het schrijven op een aantal A-aandelen bepaald op basis van het aantal inwoners 

op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de toetreding waarbij één aandeel wordt 

uitgegeven per 5.000 inwoners, afgerond tot de langere eenheid en met een minimum 

van een aandeel.   

Zodoende dient de stad Harelbeke concreet in te schrijven op 5 A-aandelen.  Deze 

hebben blijkens het aangehaalde artikel een nominale waarde van 1.000 euro. 

 

1.7. De financiële regeling op gemeentelijk vlak laat zich samenvatten als volgt. 

 

TMVW brengt in TMVS cash in, in naam en voor rekening van alle A-vennoten die mee tot 

de oprichting van TMVS besluiten.  De aldus onderschreven oprichtersaandelen worden 

onderschreven in dezelfde verhouding als deze vennoten nu participeren in de A-divisie 

van TMVW.  De stad heeft momenteel in de A-divisie van TMVW 5 aandelen.  Deze 

operatie wordt voorgefinancierd door TMVW. 

 

Vervolgens is er een zogenaamd swap van aandelen.  Dit gebeurt door een uitkering in 

natura van aandelen van TMVS die bij wijze van scheidingsaandeel aan de A-vennoten 

door TMVW worden toegekend.  Op die wijze wordt de aandelenverhouding tussen de A-

vennoten van TMVS behouden. 

 

Daarna zal de TMVS van elke oprichtende A-vennoot de door TMVW voorgefinancierde 

oprichtersaandelen terugnemen.  In ruil betaalt TMVS de inbreng in cash terug die door 

TMVW werd gefinancierd. 

Uit een mail van 29.03.2017 blijkt o.m. het volgende: 

 

- De vennoten van TMVW die mee overstappen naar TMVS dienen geen financiële 

middelen te voorzien; 

- In TMVS bestaan, in tegenstelling tot TMVW, geen F-aandelen meer.  De daarmee 

overeenstemmende inbreng zal teruggestort worden. 

 

2. Voorgestelde beslissing  

 

- De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

- De gemeenteraad beslist in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in 

artikel 9 van de statuten zijn opgenomen. 

- Afschrift van dit besluit dient overgemaakt te worden aan TMVW, Stropstraat 1 te 

9000 Gent. 

 



11 IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 

Zuid-West-Vlaanderen). Goedkeuren statutenwijziging. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

Op de agenda van de algemene vergadering van IMOG van 16.05.2017 zal onder andere 

een statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

Bij brief van 20.02.2017 werd het voorstel van statutenwijzing aan de stad overgemaakt. 

 

Het huidig ontwerp van statutenwijziging behelst een aanpassing/herschrijven van de 

artikelen 3 en 4 van de statuten (doel en beheersoverdracht) 

 

Het ontwerp van statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 

21.02.2017. 

 

De statutenwijziging is gericht op een verdere actualisering in functie van het 

Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval. 

 

Een motiverende nota wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

De stad Harelbeke is vennoot bij IMOG. 

 

Het komt de gemeenteraad toe, blijkens art. 39 van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking van 06.07.2001 (DIS) de statutenwijziging goed te keuren en het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op deze algemene 

vergadering te bepalen. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

- De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van Imog onder de vorm van 

de hervaststelling van de artikelen 3 en 4 goed; 

- De vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op de algemene vergadering krijgt 

mandaat om de in art. 1 aangehaalde wijziging namens de stad Harelbeke goed te 

keuren; 

- Een afschrift van de beslissing zal worden overgemaakt aan IMOG en de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad  

 

12 IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de Algemene 

Vergadering van 16 mei 2017.  

Op 27.03.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Imog op 

dinsdag 16.05.2017 om 18.30 u. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de 

afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke, met volgende agenda: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur  

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2016  

3. Verslag van de Commissaris  

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2016  

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris  

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat  

7. Statutenwijziging  

8. Statutaire benoemingen  

9. Huldiging jubilarissen 

10. Toelichting activiteiten 2016  

11. Varia  



 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer David 

Vandekerckhove aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

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

algemene vergadering van 16.05.2017. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de stadsvertegenwoordiger te mandateren toe 

een positieve opstelling. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van: 

 

- het gemeentedecreet, art. 43 par. 2, 5°; 

- het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid art. 44 en 79 par. 2.  

 

 

13 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) 

algemene vergadering 16.05.2017. Bepalen mandaat vertegenwoordiging 

in de Algemene Vergadering van 16 mei 2017.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 30.03.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van WIV, die 

doorgaat op dinsdag 16.05.2017 om 19.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de Oude 

Raadszaal op het eerste verdiep van het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 met 

volgende agenda: 

 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2016. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Benoeming van een vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Izegem. 

6. Aanvaarding van het ontslag van een deskundige. 

7. Varia. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Alexander De Waele, raadslid 

en mevrouw Marijke Ostyn, raadslid, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd Fleur De Buck aangesteld als 

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

dit naar aanleiding van het ontslag van Alexander De Waele. Voor de plaatsvervanger, 

raadslid Marijke Ostyn, gebeurde dit reeds op 18.11.2013. 

 

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

de algemene vergadering van 16.05.2017. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de stadsvertegenwoordiger te mandateren tot 

een positieve opstelling. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van: 

 



- het gemeentedecreet, art. 43 par. 2, 5°; 

- het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid art. 44 en 79 par. 2.  

 

 

14 Omslag brandweerkosten. Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012.  Besluit van de 

gouverneur van 17.03.2017.  Inname standpunt. 

1.  Aanleiding en overwegingen 

 

1.1. Op 16.01.2017 besliste de gemeenteraad betreffende het voorstel van definitieve 

afrekening van de forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 

als volgt: 

 

“Artikel 1: 

 

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. 

 

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 17.01.2017, verzonden op 19.01.2017, aan de 

provinciegouverneur toegestuurd. 

 

1.3. Bij aangetekende brief van 20.03.2017 ontvangen op het stadhuis op 21.03.2017, 

werd aan de stad een besluit van de provinciegouverneur betekend van 17.03.2017 

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

 

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

2011 en 2012 zoals overgemaakt bij gemotiveerde brief van 19 december 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 19.12.2016 die aan 

de beslissing van de gemeenteraad van 17.01.2017 ten grondslag lag. 

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

19.12.2016 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”. 

- De gouverneur verwijst ook naar het hierna vermelde arrest van het 

Grondwettelijk Hof. 

 

1.4. De stad Ieper heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot 

nietigverklaring van art. 14 van de wet van 09.11.2015 houdende diverse bepalingen 

binnenlandse zaken (B.S. 30.11.2015) luidend als volgt: 

 
“Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, 
wordt aldus uitgelegd dat de wijzigingen die werden ingevoerd in de wet van 31 
december 1963 betreffende de civiele bescherming door de wet van 14 januari 2013 
tot wijziging van de wet van 31 december 1963 worden toegepast vanaf hun datum 
van inwerkingtreding, zijnde 17 februari 2013, op de beslissingen die de 
provinciegouverneurs genomen hebben met betrekking tot de definitieve verdeling 
van de in aanmerking komende kosten gemaakt door de gemeenten-groepscentra 
sinds 1 januari 2006.” 
 
De stad Harelbeke is in deze zaak ingevolge beslissing van 29.03.2016 
tussengekomen.   
 

In deze procedure heeft het Grondwettelijk Hof op 17.02.2017 een uitspraak gedaan. 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

Het arrest van het Hof is niet te begrijpen. 

 

Het Hof is nu van oordeel dat de wetswijziging van 14.01.2013 altijd tot doel heeft gehad 

om bijdragen te kunnen vaststellen en innen vanaf 2006, daar waar het Hof in een 

procedure tegen de wet van 14.01.2013 in een arrest van 19.09.2014 het Hof stelde dat 

de wet niet strijdt met het rechtszekerheidsbeginsel omdat – volgens het Hof – de wet 

pas tien dagen na zijn bekendmaking van kracht werd.   

 

Nu art. 14 van de wet van 09.11.2015 precies werd gestemd om de federale overheid toe 

te laten er zich van te bedienen in hangende procedures die expliciet vertrokken van de 

niet-retroactieve werking van de wet van 14.01.2013 kan niet anders dan worden 

besloten dat art. 14 van de wet van 09.11.2015 wél een onterechte retroactieve werking 

heeft. 

 

Tegen het arrest van het Grondwettelijk Hof staat geen rechtsmiddel open. 

 

Het arrest laat echter wel de argumentatie op grond van o.a. een gebrekkige motivering 

onverlet. 
 

1.5. Het Hof van Beroep te Gent heeft op 09.03.2017 in de zaak van de stad Menen en 

de gemeenten Kuurne, Zwevegem en Anzegem tegen de Belgische Staat aan deze 

laatste verbod opgelegd om, tot zolang er geen eindarrest is geveld, voor de dienstjaren 



2012 en 2013 (jaarrekeningen 2011 en 2012) enige bijdrage in de kosten van de 

brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekening van deze stad en gemeenten op 

grond van art. 10 van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming. 

 

Het verbod van afname in het tussenarrest is in algemene bewoordingen gesteld en geldt 

tot het eindarrest in deze burgerlijke procedure. Intussen moet ook de Raad van State 

nog arrest vellen over de betwiste definitieve afrekeningen. 

 

De stad Harelbeke is niet in de procedure waarin het arrest werd gewezen betrokken 

omdat van de stad geen voorschotten voor de bijdragen op basis van de jaarrekeningen 

2011 en 2012 werden gevorderd.  De stad had dan ook niet het vereiste belang om in 

deze zaak waarin er thans een tussenarrest is te participeren. 

 

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

bescherming beschikt de gemeenteraad nu, aansluitend aan de beslissing van de 

gouverneur over de jaren 2011 en 2012, 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. 

 

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

andermaal niet akkoord te verklaren op volgende gronden. 

 

1.7.1. 

 

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 19.12.2016, noch in het besluit van 17.03.2017, het geval.  Telkens wordt de wet 

geschonden. 

 

1.7.2. 

 

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

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

onwettig karakter van de beslissingen van de gouverneur over de jaren 2011 en 2012 nu 

deze beslissingen steunen op een brief van de minister van Binnenlandse Zaken 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 17.03.2017 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 17.03.2017 andermaal niet 

afdoende gemotiveerd.  Het besluit geeft immers niet formeel aan hoe in casu lokale en 

regionale omstandigheden niet relevant zouden kunnen zijn. 

 

1.7.3. 

 

De argumentatie van de gouverneur onder 3.4. van zijn besluit van 17.03.2017 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. 

 

1.7.3.1. 

 

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. 

 

1.7.3.2. 

 

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. 

 

1.7.4. 

 

1.7.4.1. 

 

De gouverneur moet de verdere procedure inzake de inning voor de betrokken bijdrage 

op basis van de jaarrekeningen 2011 en 2012 in de gehele provincie ook minstens 

tijdelijk schorsen omwille van het tussengekomen arrest van het Hof van Beroep te Gent 

(zie hiervoor). 

 
Dit arrest verbiedt de gouverneur op grond van art. 10 van de wet van 31.12.1963 
betreffende de civiele bescherming voor de dienstjaren 2012 en 2013 (jaarrekeningen 
2011 en 2012) enige bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de 
lopende rekening van de stad Menen en de gemeenten Kuurne, Zwevegem en Anzegem, 
tot zolang er geen eindarrest is geveld. 
 
1.7.4.2. 

 

Uit lectuur van de toepasselijke wetgeving blijkt dat de in aanmerking komende kosten 

moeten worden omgeslagen over al de gemeenten-groepscentra van categorieën X en Y.  

Dit is niet langer mogelijk gelet op het tussenarrest van 09.03.2017 dat het aangehaalde 

verbod oplegt.  Iedere verdere beslissing over de bijdragen op basis van de 

jaarrekeningen zou dan ook formeel niet behoorlijk gemotiveerd zijn.  Een berekening 

waarbij een aantal gemeenten uit de omslag zijn gehouden kan immers nooit steunen op 

correcte feitelijke gegevens. 

 

1.7.4.3. 

 

Doordat er voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 geen afname kan gebeuren voor de 

aangehaalde stad en gemeenten is ook niet geweten, indien de berekening correct zou 

kunnen worden gemaakt (wat niet het geval is, zie 2.1.), hoeveel precies aan welke 

andere gemeente zou moeten worden doorgestort.  Ook dit motief verantwoordt een 

opschorting. 

 

1.7.4.4. 

 

Indien de gouverneur de procedure zou doorzetten, dan zou hij bovendien handelen in 

strijd met een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals: 

 

Het beginsel van de materiële motiveringsverplichting: dit beginsel zou worden 

geschonden doordat de berekening niet op volledige (dus niet correcte) feitelijke 

gegevens zou steunen. 



 

Het gelijkheidsbeginsel: dit beginsel zou worden geschonden doordat gemeenten die zich 

in dezelfde situatie bevinden (met name gemeenten van die zich in een globaal te 

hanteren systeem bevinden (zie 7.4.2.)) niet gelijk zouden worden behandeld gezien bij 

de stad Harelbeke een afname zou gebeuren en bij een aantal ander gemeenten niet. 

 

Het fair-play-beginsel: de schending van het fair-play-beginsel zou volgen uit de 

schending van het gelijkheidsbeginsel.  Een zelfstandige schending van het fair-play-

beginsel zou bij weigering van opschorting volgen uit het feit dat de gemeenten (zoals de 

stad Harelbeke) die niet het voorwerp waren van voorschotten, de kans op het voordeel 

van het tussengekomen arrest werden ontnomen.  Enige manier om dit recht te zetten is 

in te gaan op de gevraagde opschorting. 

 

Het redelijkheidsbeginsel: het zou, gelet op alle voorgaande argumentatie totaal 

onredelijk zijn om de verdere invordering van de bijdragen voor de jaarrekeningen 2011 

en 2012 niet voor de gehele provincie op te schorten. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

Neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 17.03.2017, aansluitend aan de 

gemeenteraadsbeslissing van 16.01.2017, houdende de berekening van de forfaitaire 

bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

 

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 17.03.2017 

goedkeuren, zo nodig bijkomende rechtsvorderingen in te stellen. 

 

Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur en de 

minister van Binnenlandse Zaken. 
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1. Gidsbeurten en permanenties  

 

In de gemeenteraadszitting van 28.01.2002 werd het reglement om gidsen aan te stellen 

en hun vergoeding vastgelegd.  

 

De gidsen krijgen momenteel steeds dezelfde vergoeding, ongeacht of ze een gidsbeurt 

of een permanentie in het museum op zich nemen. Aangezien de permanentie in het 

museum voornamelijk bestaat uit toezicht en tijdens een gidsbeurt veel meer verwacht 

wordt, lijkt dit geen eerlijke situatie.  

 

Toestand op heden:  

 

Gidsen worden betaald door de stad: 



 

- per uur in de week:  12,39 euro 

- per uur in het weekend: 18,59 euro (start op vrijdagavond) 

 

Dit is een bruto vergoeding, waarbij de patronale lasten (30,94%) moeten bijgerekend 

worden én daarbovenop een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, 

arbeidsongevallen en woon- wegverkeer (2%). 

 

 WEEK WEEKEND 

prestatie 12,39 18,59 

patronale lasten 3,83 5,75 

verzekering 0,24 0,37 

TOTAAL 16,46 24,71 

 

Daarbij komt ook nog eens vakantiegeld. Dit wordt berekend op de inkomsten van het 

vorig jaar (92% van een gemiddelde bruto maandwedde). 

 

Vandaar volgend voorstel: 

 

De dienst toerisme ontvangt het bedrag van de bezoekende groep waarna het 

departement Financiën de gids uitbetaalt via een onkostenvergoeding. We stellen voor 

het tarief voor een gidsbeurt vast te zetten op 30 euro per uur voor een groep van 

maximaal 25 personen.  

 

Wat betreft de permanenties in het museum nemen we het systeem van begeleiders in 

het Kunstenhuis over. Die worden door de stad betaald volgens het systeem van de 

vrijwilligersvergoeding. Concreet krijgen ze per permanentie van 3 uur 33,36 euro 

vrijwilligersvergoeding uitbetaald (jaarlijks geïndexeerd). Dat is een stuk minder dan wat 

ze nu krijgen, maar na aftoetsen blijkt dat de mensen die de permanentie opnemen 

daarvoor open staan. 

 

Bovenstaande regeling werd afgetoetst bij de VVSG en kan doorgevoerd worden. Om 

duidelijke en correcte info te geven aan de gidsen plannen we een bijeenkomst waarop 

we een financieel deskundige de nieuwe manier van werken laten toelichten.  

 

De optie om samen te werken met de gidsenkring van Kortrijk wordt niet gelicht. Eén 

van onze troeven is dat we goedkoop mooie en zinvolle dagtochten aanbieden. 

Meestappen in het verhaal van Kortrijk zou voor vele uitstappen betekenen dat de groep 

automatisch 60 euro betaalt (= startbedrag van Kortrijk), waar ze normaal maar 30 euro 

betalen.  

 

2. Educatieve pakketten en evenemlenten (OMD, erfgoeddag 

 

Daarnaast is er nog de kwestie van de educatieve pakketten voor scholen waarvoor 

gidsen worden ingeschakeld. Op vandaag betalen de scholen van Harelbeke 15 euro per 

educatief pakket om de kosten te dekken (papier, drankje, …). In de feiten liggen de 

kosten bijna altijd lager en wordt nooit 15 euro aangerekend. Voor scholen van buiten 

Harelbeke wordt nog eens 1,75 euro/leerling extra aangerekend. 

 

Bovenstaand voorstel zou betekenen dat de educatieve pakketten voor scholen gevoelig 

duurder zouden worden. Bovenop de maximaal 15 euro voor het pakket (verhoogd met 

1,75 euro/leerling voor scholen buiten de Harelbeke) betalen ze 60 euro per gidsbeurt (= 

2 uur). Het risico dat scholen niet meer ingaan op de educatieve pakketten – wegens te 

duur – is echter zeer groot en dat willen we vermijden.  

 

Vandaar het voorstel om de kosten van de gidsen voor educatieve pakketten voor 

scholen door de stad te laten betalen. Voor alle scholen nemen we eveneens de kosten 



voor het pakket ten laste van de stad. Enkel niet-Harelbeekse scholen betalen 2 euro per 

leerling.   

 

De gidsbeurten op evenementen naar aanleiding van Open Monumentendag of 

Erfgoeddag – waarop bezoekers gratis toegang hebben – zullen ook door de stad verder 

betaald worden. We stellen voor om een maximum van 120 euro per dag en per gids 

vast te zetten zodat de kosten niet uit de hand lopen.  

 

Simulatie van de uitgaven op vandaag en in de toekomst: 

 

 
 

Uit bovenstaande simulatie blijkt duidelijk dat het nieuwe systeem: 

 

- gevoelig goedkoper uitvalt voor de permanenties in het museum door het 

toepassen van de vrijwilligersvergoeding 

- de kosten voor de gidsbeurten stijgen, maar volledig door de bezoekende groep 

worden betaald 

 

De inkomsten blijven ongeveer gelijk: 

 

- museum, activiteiten en educatieve pakketten: 1.500 euro - kan iets lager liggen 

omwille van de kosten (de max. 15 euro waarover sprake hierboven) die nu door 

de stad gedragen worden  

- jaarlijks 1.260 euro van de Watergroep als tegenprestatie voor het regelen van de 

bezoeken aan het Waterproductiecentrum 

 

Bij de berekening van deze tabel zijn we ervan uitgegaan dat alle permanenties en 

gidsbeurten gebeuren door externen en niet door eigen personeel. 

 



3. Aanpassing reglement 

 

Naar aanleiding van voorafgaand voorstel werd het reglement “Gidsen musea – 

Aanstelling & Vaststelling vergoeding” aangepast op basis van de voorstellen hierboven. 

 

Het hervastgestelde reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.   

 

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