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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Gemeentelijk reglement kwaliteitslabel private huurwoningen. 

Goedkeuring. 

Het subsidiedossier van de interlokale vereniging Woonwijs voor de periode 2014-2017 

omvat de actie waarbij Harelbeke en Kuurne intergemeentelijk de mogelijkheden voor 

een kwaliteitslabel voor private huurwoningen onderzoeken en een actie opzetten om het 

gebruik van het conformiteitsattest te promoten.  

 

Een werkgroep werkte een kwaliteitslabel voor private huurwoningen uit, waarbij 

voorwaarden worden gesteld op het vlak van woningkwaliteit (Vlaamse Wooncode) en 

energiezuinigheid: 

 

- Woningkwaliteit: conformiteitsattest met maximaal 5 strafpunten 

- Energiezuinigheid: de woning beschikt over dakisolatie in alle dakvlakken (RD-

waarde minimum 3 m² K/W), minstens dubbele beglazing in alle woonlokalen en 

sanitaire ruimtes en een kwalitatief en veilig (water-)verwarmingssysteem, 

of, 

Indien de woning niet aan alle bovenstaande energetische voorwaarden voldoet, 

maar er kan een EPC voorgelegd worden met maximaal 200 kWh/m²jaar 

(appartementen) of 300 kWh/m²jaar (woningen), dan wordt het label eveneens 

uitgereikt. 

 

Eigenaars die een woning verhuren in Harelbeke en Kuurne zullen het label gratis kunnen 

aanvragen. Het label zal bij verhuring kunnen aangeduid worden met een logo en 

woningen met het label worden (mits toestemming van de eigenaar) op de gemeentelijke 

website gepubliceerd. 

 

Het doel van dit label is enerzijds om het conformiteitsattest bekender te maken bij de 

bevolking en anderzijds om verhuurders te motiveren om net een stapje verder te gaan 

met hun huurwoning dan wat wettelijk verplicht is. 

 

De principes van het kwaliteitslabel werden besproken op het lokaal woonoverleg van 

14.07.2016. 

 

Het college van burgemeester en schepenen ging op 07.02.2017 principieel akkoord met 

de opmaak van het voorgestelde kwaliteitslabel voor private huurwoningen en de 

voorwaarden. 

 

De immosector in de regio werd bevraagd en is bereid het kwaliteitslabel te gebruiken en 

mee uit te dragen. De sectorkoepel BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) is 

bereid het label mee bekend te maken. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken bespreekt het reglement op 10.05.2017. 

 

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

 

Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd.  Er wordt voorgesteld het te laten 

ingaan op 01.06.2017. 



2 Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van 

conformiteitsattesten. Goedkeuring. 

De stad Harelbeke zet via de intergemeentelijke samenwerking Woonwijs in op de 

kwaliteit van het huurpatrimonium. Wanneer een woning maximaal 14 strafpunten krijgt 

op het technisch verslag dat door Wonen-Vlaanderen wordt gebruikt en voldoet aan de 

rookmeldersverplichting, kan de gemeente voor deze woning een conformiteitsattest 

uitreiken. Hoewel een conformiteitsattest zelf niet verplicht is bij verhuring van een 

woning, moet de huurwoning wel voldoen aan de voorwaarden ervan.  

 

Een conformiteitsattest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar. De Vlaamse 

Wooncode voorziet echter in de mogelijkheid dat de gemeenteraad deze geldigheidsduur 

beperkt.  

 

Het subsidiedossier van Woonwijs voor de periode 2014-2017 omschrijft dat de 

gemeenten Harelbeke en Kuurne het conformiteitsattest positief promoten en koppelen 

aan een kwaliteitslabel voor private huurwoningen. Tegelijk zouden de mogelijkheden om 

een conformiteitsattest te verplichten in huidig werkingsjaar bekeken worden.  

 

De subsidieaanvraag van Woonwijs voor de periode 2017-2019 omschrijft de actie 

waarbij de gemeenten de geldigheidsduur van conformiteitsattesten beperken. 

 

De werkgroep die het kwaliteitslabel voor private huurwoningen heeft uitgewerkt, stelt 

voor om de beperkte geldigheidsduur voor conformiteitsattesten samen met het 

kwaliteitslabel voor private huurwoningen in te voeren. Op die manier kan het 

conformiteitsattest verder toegang vinden in de huurmarkt, zonder verplicht te worden. 

 

In praktijk stelt Woonwijs ook vast dat er klachten worden ingediend door huurders van 

woningen met een geldig conformiteitsattest. Dit gaat steeds over woningen waar een 

conformiteitsattest werd afgeleverd met meer dan 10 strafpunten. Wanneer de woning 

na een dergelijke klacht opnieuw meer dan 14 strafpunten krijgt, vervalt het eerder 

uitgereikte conformiteitsattest en moet de eigenaar werken uitvoeren opdat de woning 

opnieuw minder dan 14 strafpunten zou hebben.  

 

Opdat eigenaars van huurwoningen met een aanzienlijk aantal resterende strafpunten op 

kortere termijn de kwaliteit van hun huurwoning verder zouden opvolgen, wordt 

voorgesteld om de geldigheidsduur te beperken als volgt: 

 

- Geldigheidsduur van 10 jaar voor conformiteitsattesten met 0 tot en met 8 

strafpunten; 

- Geldigheidsduur van 5 jaar voor conformiteitsattesten met 9 tot en met 14 

strafpunten. 

 

De geldigheidsduur van reeds uitgereikte conformiteitsattesten blijft onveranderd.  

 

Er werd geopteerd voor een eenvoudige methode, die rekening houdt met strafpunten 

voor vocht. Een woning met algemeen (over de hele woning) vocht in bijvoorbeeld de 

binnenmuren krijgt 9 strafpunten. Zonder andere gebreken, moet voor deze woning een 

CFA uitgereikt worden voor 10 jaar, terwijl vocht een gebrek is dat best op kortere 

termijn wordt opgevolgd. 

 

Ondertussen beschikken 115 huurwoningen in Harelbeke over een conformiteitsattest.  

24 conformiteitsattesten hebben tussen 9 en 14 strafpunten en zouden in het nieuwe 

systeem dus slechts 5 jaar geldig zijn. Voor de overige 91 wijzigt dit voorstel niets. 

Wanneer een conformiteitsattest vervalt, dan zal de eigenaar aangeschreven worden met 

het aanbod om een nieuw conformiteitsattest aan te vragen. 

 



De principes van dit reglement werden besproken in het dagelijks bestuur van Woonwijs 

op 23.03.2017. Dit reglement zou ook in Kuurne, Deerlijk en Lendelede worden 

ingevoerd.  

 

Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 25.04.2017 principieel 

akkoord met het voorgestelde reglement. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken bespreekt het reglement op 10.05.2017. 

 

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

 

Het reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  Er wordt 

voorgesteld het reglement te laten ingaan op 01.06.2017. 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

3 Informaticamaterieel - Conferentiesysteem. Goedkeuren bestek, raming 

(16.528,93 euro + 21 %) en gunningswijze. 

Het huidige conferentiesysteem dat voor de gemeenteraad wordt gebruikt is sterk 

verouderd.  Het hapert regelmatig en er zijn geen wisselstukken meer beschikbaar.  Er is 

ook geen ondersteuning meer van de leverancier.  De firma Bekafun verdeelt het produkt 

niet meer en zelf heeft de stad de kennis noch de materialen om herstellingen uit te 

voeren.  Daarnaast werkt het bestaande conferencing systeem met een sterk verouderde 

en onveilige Windows XP laptop waarop het doorvoeren van aanpassingen in de 

samenstelling van de gemeenteraad erg moeizaam verloopt.  Het bestaande systeem is 

dus erg onbetrouwbaar en kan niet hersteld worden.  Om deze redenen wordt in 

vervanging voorzien. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-425 opgesteld door het 

departement facility - aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.528,93 euro excl. btw of 20.000 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder bekendmaking. 

 

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

budgetcode 241000/010000-BOD-BOD 23. 

 

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 

4 Infrax. Algemene vergadering van 06.06.2017 met inbegrip van een 

statutenwijziging. Goedkeuring statutenwijziging en bepalen mandaat 

stadsvertegenwoordiging op deze algemene vergadering. 

Op 23.02.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Infrax 

West. Deze vergadering heeft plaats op dinsdag 06.06.2017 om 18.00 uur in de Salons 

Saint Germain te Diksmuide, De Breyne Peellaertstraat 12 met volgende agenda: 

 

Algemene vergadering 

 

1 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. 

2 Balans en resultatenrekening 2016. 

3 Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering. 

4 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

5 Statutenwijziging. 

6 Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris. 

(Waaronder aanstelling Annick Vandebuerie als bestuurder en als lid van het 

Uitvoerend Comité bij Infrax West in vervanging en ter voleindiging van het 

mandaat van de heer Jacques Maelfait). 

7 Kennisgeving (onder voorbehoud) 

8 Statutaire mededelingen (onder voorbehoud) 

 

De statutenwijziging behelst maar één artikel, nl. het statutair doel.  De voorgestelde 

wijziging geeft de omschrijving van de GIS-activiteit beter weer en moet ook, gezien er 

steeds meer gemeenten opslagcapaciteit vragen, de organisatie van een datacenter 

Infrax-X-enter mogelijk maken. 

 

De gemeenteraad heeft in op 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.  

 

Na bespreking in de bevoegde raadscommissie van 20.04.2017 dient thans het mandaat 

te worden bepaald voor de vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in de 

buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van 06.06.2017. 

 

Het college is van oordeel dat niets zich verzet tegen de goedkeuring van de wijziging 

van de statuten en het verlenen van een positief mandaat aan de 

stadsvertegenwoordiging. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

 

- de gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed; 

- de gemeenteraad krijgt volgend mandaat betreffende de dagordepunten op de 

buitengewone algemene en algemene vergadering: positieve opstelling; 

- de gemeenteraad geeft opdracht een uittreksel van deze beslissing over te maken 

aan de betrokken intercommunale. 

 

  



5 Leiedal.  Algemene vergadering 23.05.2017. Akkoord uitbreiden onderlinge 

exclusiviteiten voor de stad Harelbeke met GovMaps en bepalen mandaat 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 27.03.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal. 

Deze vergadering heeft plaats op dinsdag 23.05.2017 om 17.00 uur in het stadhuis van 

Waregem. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Verslag van de activiteiten in 2016. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris-revisor. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten. 

5. Aktename voordracht bestuurders met raadgevende stem door stad Kortrijk en 

stad Menen. (Artikel 17 II statuten Leiedal) 

6. Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename 

7. Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal 

8. Varia 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 19.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. In zitting van 20.03.2017 werd de 

heer Ludo Depuydt als plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld ter vervanging 

van mevrouw Eveline Lahousse voor de duur van de legislatuur.   

 

Na bespreking in de bevoegde raadscommissie van 20.04.2017 dient thans het mandaat 

te worden bepaald voor de vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in algemene 

vergadering van 23.05.2017. 

 

Ook ligt een nieuwe aanstiplijst voor om in te tekenen op exclusiviteiten.  De stad krijgt 

de gelegenheid om eventueel op bijkomende diensten in te schrijven.  

 

Op 19.05.2014 besliste de gemeenteraad van de stad Harelbeke op welke wederzijdse 

exclusieve dienstverlening de stad zou intekenen voor de periode 2014-2020. 

Deze beslissing werd bekrachtigd in de algemene vergadering van Leiedal op 

27.05.2014. 

 

Thans ligt een nieuwe aanstiplijst voor.  

 

Het raadsbesluit van 19.05.2014, de aanstiplijst alsook het overzicht van de toegetreden 

wederzijdse exclusiviteiten van de stad werden voorgelegd aan de betrokken 

diensthoofden en het managementteam van de stad. 

 

Het managementteam van de stad adviseerde in vergadering van 03.04.2017 om in 

functie van het opstarten met de Zerkzoeker de wederzijdse exclusiviteit toe te kennen 

voor het onderdeel GovMaps. 

 

Het college besprak in zitting van 11.04.2017 het te actualiseren dossier van de 

exclusiviteiten en adviseert eveneens om in functie van het opstarten met de Zerkzoeker 

de wederzijdse exclusiviteit toe te kennen voor het onderdeel GovMaps. 



 

In functie van de algemene vergadering van Leiedal wordt de lijst nu ook aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 

23.05.2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 24.03.2017, goed; 

- De gemeenteraad neemt kennis van het voormelde en gaat akkoord om in functie 

van het opstarten met de Zerkzoeker de wederzijdse exclusiviteit toe te kennen 

voor het onderdeel GovMaps; 

- de stadsvertegenwoordiging krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de buitengewone algemene en algemene vergadering: 

positieve opstelling; 

- de gemeenteraad geeft opdracht een uittreksel van deze beslissing over te maken 

aan de betrokken intercommunale. 

 

6 Psilon algemene vergadering 13.06.2017. Bepalen mandaat 

vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van 13.06.2017.  

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 Psilon, 

op dinsdag 13.06.2017 om 18.30 u. Deze vergadering vindt plaats in het onthaalgebouw 

Horizon van het crematorium Uitzicht, Amb. Baertlaan 5 te Kortrijk, met volgende 

agenda: 

 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2016. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging 3 raadgevend bestuurders (vanuit de minderheidsfractie in de 

gemeenteraden van Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem) 

5. Vernieuwing mandaat commissaris 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting op de RACO door Marijke Ostyn, 

raadslid, bij het jaarverslag, de jaarrekening 2016. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid en 

de heer Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste 

vertegenwoordiger en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  

Mevrouw Inge Bossuyt en de heer Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk 

eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 20.03.2017 de heer Ludo Depuydt, raadslid, 

aangeduid als eerste vertegenwoordiger ten gevolge van de mandaatneerlegging van 

mevrouw Eveline Lahousse. 

 

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

algemene vergadering en de buitengewone zitting van de algemene vergadering van 

13.06.2017. 

 

 



Aan de gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Psilon, van 

13.06.2017 goed; 

- de gemeenteraad krijgt volgend mandaat betreffende de dagordepunten op de 

buitengewone algemene en algemene vergadering: positieve opstelling; 

- de gemeenteraad geeft opdracht een uittreksel van deze beslissing over te maken 

aan de betrokken intercommunale. 

 

7 Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende 

vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 06.07.2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voordracht bestuurder en 

lid van adviescomité. Aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

voor de oprichtingsvergadering. 

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. 

 

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. 

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. 

 

De gemeenteraad van 24.04.2017 besliste verder aan de oprichting te participeren. 

  



4. Het komt de gemeenteraad, op vraag van Farys, nu toe vertegenwoordigers aan 

te duiden. 

 

De stad Harelbeke heeft (wegens maar negen aandelen) recht op één vertegenwoordiger 

in de raad van bestuur. De vertegenwoordiger moet gemeenteraadslid zijn tenzij men de 

deskundigheid van een niet-gemeenteraadslid formeel kan motiveren. Men mag 

maximaal 3 mandaten uitoefenen in dienstverlenende en opdrachthoudende 

verenigingen.    Vanuit het college wordt raadslid Eddy Glorieux voorgesteld. 

 

De stad Harelbeke heeft ook recht op één vertegenwoordiger (eveneens wegens maar 

negen aandelen) in het regionaal adviescomité. De vertegenwoordiger moet 

gemeenteraadslid zijn tenzij men de deskundigheid van een niet-gemeenteraadslid 

formeel kan motiveren.  Vanuit het college wordt raadslid Eddy Glorieux voorgesteld. 

 

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

vervangen als vertegenwoordiger in het overlegorgaan door de heer Eddy Glorieux op 

20.03.2017.  Schepen Patrick Claerhout is tweede vertegenwoordiger. 

 

Het decreet intergemeentelijke samenwerking vereist dat de vertegenwoordiger in het 

overlegorgaan een schepen is. 

 

Het college stelt voor om schepen Patrick Claerhout, die nu tweede vertegenwoordiger in 

het overlegorgaan is, aan te duiden als eerste vertegenwoordiger in de 

oprichtingsvergadering en een nieuwe tweede vertegenwoordiger (plaatsvervanger), nl. 

schepen Annick Vandebuerie, voor de oprichtingsvergadering aan te duiden. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 5° van het gemeente-

decreet.  

 

8 Vaststellen van een retributie op : 

-het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de parkeerduur 

beperkt is; 

-het parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden aan 

bewonersparkeren. 

 

1. Feitelijke aanleiding en overwegingen 

 

1.1. Op 16.12.2013 stelde de gemeenteraad voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 

volgende belastingen vast: 

 

- de belasting op parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de parkeerduur 

beperkt is; 

- de belasting op parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden aan 

bewonersparkeren. 

 

1.2. Het aanvullend wegverkeersreglement in dit verband werd voor het laatst in de 

gemeenteraad hervastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 16.06.2014.  Dit 

reglement voorziet bepalingen inzake bewonerskaarten (art. 2) en via verwijzing naar 

een gemeenteraadsbeslissing van 08.10.2007 inzake parkeerkaarten voor 

hulpverstrekkers. 

 

1.3. Er loopt binnen de stad een project om de controle op gedepenaliseerd parkeren 

en de inning van de parkeervergoeding in concessie te geven.   

 

Het concessiedossier maakt, als concessie van openbare dienst, het voorwerp uit van een 

ander dossier beheerd door de dienst facility overheidsopdrachten. 



 

Art. 10/2 van het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens laat betreffende de 

inning, zowel voor parkeerbelastingen als -retributies, een organisatie via een concessie 

toe. 

 

1.4. De rechtsleer is het echter oneens over het antwoord op de vraag of private 

concessiehouders, voorafgaand aan de inning, controles kunnen uitvoeren in het kader 

van een gemeentelijke parkeerbelasting.  Daartoe wordt verwezen naar artikel 5 van het 

decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen en artikel 10/2 zelf dat het enkel heeft over de 

inning van de parkeerbelasting (N. APPERMONT, “Enkele recente ontwikkelingen inzake 

parkeerheffingen toegelicht”, T. Gem., 2014, p. 112 e.v.). 

 

Met betrekking tot parkeerretributies komt de rechtsleer echter wel tot de vaststelling 

dat ondernemingen die voldoen aan de wet van 10.04.1990 tot regeling van de private 

en bijzondere veiligheid kunnen instaan voor de controles mits uitbesteding (zelfde 

referentie). 

 

1.5. Gezien het voorgaande en om, eenmaal de concessie in werking is, discussies te 

vermijden wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de bestaande belastingen te 

vervangen door een retributie.  Art. 10/1 van het decreet van 16.05.2008 laat inzake 

parkeervergoedingen de keuze tussen een retributie en een belasting uitdrukkelijk toe. 

 

Ook door VVSG (Vereniging Voor Steden en Gemeenten) wordt op hun webstek 

aangeraden om ingeval van uitbesteding te kiezen voor een retributie.  

 

Bovendien ook komt een belasting in essentie in de stadskas terecht, daar waar de 

parkeervergoeding vanaf de start van de concessie van openbare dienst in het vermogen 

van de concessiehouder zal terechtkomen en deze aan de stad een zekere vergoeding 

terug zal dienen te betalen. 

 

1.6. Het voeren van een gemeentelijk parkeerbeleid via het handhaven van 

parkeerbeperkingen via de blauwe zone, in tijd beperkt parkeren en bewonersparkeren 

vereist controle en verdere tarificatie, dit maal onder de vorm van een voldoende hoge 

retributie. 

 

De in het beschikkend gedeelte gehanteerde tarieven zijn naar het oordeel van het 

college billijk en voldoende hoog. 

 

1.7. Ter gelegenheid van de vervanging van de belastingreglementen door een 

retributie worden er, behoudens wat de aanmaningskosten betreft, geen inhoudelijke 

aanpassingen aangebracht. 

 

Het forfaitaire en ondeelbare dagtarief wordt behouden op 25 euro. 

 

Indien de retributie niet tijdig betaald wordt, gelden volgende aanmaningskosten:  

 

- een eerste betalingsherinnering is kosteloos; 

- bij een tweede betalingsherinnering wordt een aanmaningskost van 10 euro 

verschuldigd bovenop de retributie;  

- bij een derde aanmaning wordt een aanmaningskost van 20 euro verschuldigd 

bovenop de retributie en de eerdere aanmaningskost van 10 euro.  

  



1.8. Gezien het dossier voor de concessie van de openbare dienst nog lopende is en 

om een naadloze overgang, zonder leemtes, mogelijk te maken dient betreffende 

inwerkingtreding van de retributies een regeling ingesteld zoals in het beschikkend 

gedeelte aangegeven. 

 

1.9. Omwille van de aard van de retributies, die zijn gekoppeld aan de organisatie van 

de controle op de naleving van het gemeentelijk parkeerbeleid, is er reden deze 

retributies niet te integreren in het gemeentelijk retributie- tarief- en gebruiksreglement 

maar afzonderlijk vast te stellen. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de belastingreglementen onder 1.1. te 

vervangen door twee inhoudelijk aan de belastingen identieke retributies: 

 

- een retributie op het parkeren in de blauwe zone en op plaatsen waar de 

parkeerduur beperkt is; 

- en een retributie op het parkeren door niet-bewoners op plaatsen voorbehouden 

aan bewonersparkeren. 

 

De retributies gelden vanaf de start van de genoemde concessie van openbare dienst op 

de controle op gedepenaliseerd parkeren en de inning van de parkeervergoedingen. 

 

De vastgestelde retributies gelden voor de duur van drie jaar vanaf de start van de 

genoemde concessie.  De start van de concessie kan, ten titel van uitvoering van dit 

reglement, vastgesteld worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 

De genoemde gemeentelijke belastingverordeningen worden opgeheven met ingang van 

de inwerkingtreding van voormelde retributies overeenkomstig de voorgaande alinea.  

 

De beslissing betreffende de retributies zal bekend worden gemaakt overeenkomstig art. 

186 van het gemeentedecreet. 

 

 

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

1. Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 

18.11.2013 hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 

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

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 

 

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

retributiereglement gewijzigd en hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de 

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

rubrieken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

Door de gemeenteraad van 19.12.2016 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de bemerkingen van het 

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

23.05.2016 en de aanpassing van tal van tarieven en modaliteiten en het schrappen van 

bepaalde rubrieken, uiteraard ook onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

  



2. Het college stelt voor de tarieven van de kermisattracties voor de kermis met 

O.L.H. Hemelvaart en de september kermis te Harelbeke te wijzigen. 

 

Concreet wordt voorgesteld voor deze kermissen het standgeld met 1/3de te verlagen  

voor de duur van de werken op het Marktplein.  Bij terugkeer naar het vernieuwde 

marktplein ‘Het Vrije’ worden de tarieven terug aangepast naar de huidige tarieven. 

 

De vaste contracten uitgeschreven voor de kermissen moeten vernieuwd worden voor 

een nieuwe periode van vijf jaar (2017-2021). 

 

Door de werken op het Marktplein moeten de kermisattracties voor de kermis met O.L.H. 

Hemelvaart en de september kermis op een andere locatie staan. 

 

Er wordt geopteerd voor het Stationsplein en een deel van de Noordstraat. 

 

Met O.L.H. Hemelvaart gaat het om het Stationsplein tot en met de gevel van notaris 

Maelfait. 

 

Voor de septemberkermis gaat het om het Stationsplein en de Noordstraat tot en met de 

hoek van het postkantoor.  

 

Hierdoor is de periode dat de kermisattracties kunnen staan korter met O.L.H. 

Hemelvaart, nl. pas vanaf dinsdag 23 mei i.p.v. donderdag 18 mei tot en met zondag  

28 mei. 

 

In september is de periode hetzelfde: van donderdag 14 september tot en met zondag 

17 september. 

 

De tarieven van de overige kermissen (Sinksenkermis op het Eiland, Bavikhove kermis, 

Stasegem kermis en Hulste kermis) blijven ongewijzigd. 

 

3. De voorgestelde tarieven en gebruiksmodaliteiten zijn naar de mening van het 

college evenredig ten opzichte van de door de stad geleverde diensten en zijn naar het 

oordeel van de gemeenteraad billijk. 

 

4. Een lijst met het overzicht van de wijzigingen (de nieuwe tarieven) wordt in het 

gemeenteraadsdossier opgenomen en is beschikbaar in het elektronisch dossier. 

 

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

retributiereglement met voormelde wijzigingen her vast te stellen tot en met 31.12.2019 

en daarbij alle aan te brengen wijzigingen te verwerken, uiteraard onder voorbehoud van 

tussentijdse aanpassingen. 

 

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

decreet. 

 

10 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally.  Goedkeuring. 

Op 27.05.2017 en 28.05.2017 gaat de jaarlijkse ORC Canalrally door met een parcours 

op grondgebied Hulste. 

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

beslisten de gemeentelijke veiligheidscellen van de gemeenten Oostrozebeke, Wielsbeke, 

Meulebeke en Harelbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te stellen in 

functie van voormelde rally. Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om 

een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een 

optimale coördinatie van die middelen te realiseren. 



 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard (wet betreffende de 

civiele bescherming van 31 december 1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 10.04.2017. Na goedkeuring door de gemeenteraad 

wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan ORC 

Canalrally goed te keuren. 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

11 Kerkfabriek St.-Petrus. Derde wijziging meerjarenplan 2014-2019.  

Goedkeuring. 

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 18.04.2017 heeft de stad een derde meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 116.005,00 € 116.005,00 € 98.167,00 € 98.167,00 € 

Investeringstoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 3.867,00€ 3.867,00€ 0,00€ 0,00€ 

 

Redenen voor deze wijziging: 

 

Van de drie privéwoningen gelegen Vlietestraat 169-171-173 moeten de daken 

geïsoleerd worden. Dit is verplicht uit te voeren tegen ten laatste 2020 als ze deze 

woningen verder willen verhuren. Als dit uitgevoerd wordt in 2017 kan men nog genieten 

van de verhoogde premies van Infrax. Deze investering wordt gefinancierd met privé-

geld. Er was reeds 10.000 euro voorzien en met deze wijziging wil de kerkfabriek dit 

bedrag optrekken tot 28.000 euro. 

Dit heeft geen gevolgen voor de investeringstoelage van de stad. 

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

derde meerjarenplanwijziging.  

 



Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de derde wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed te keuren. 

 

12 Kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Budgetwijziging 2017. Aktename. 

De budgetwijzigingen van de kerkfabrieken dienen voor 15 september van het lopende 

jaar gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend te worden door het Centraal 

Kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren, na voorafgaandelijk overleg met de 

gemeenteoverheid en samen met het advies van het erkend representatief orgaan. 

 

Op 18.04.2017 heeft de stad Harelbeke een budgetwijziging voor de kerkfabriek Sint-

Petrus Hulste via het Centraal Kerkbestuur ontvangen. 

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

budgetwijziging. 

 

Indien de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het 

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 

akte binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid.  

 

Is dit niet het geval, dan dient de gemeenteraad de budgetwijziging goed te keuren 

binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Petrus 116.005,00€ 89.575,29€ 0,00€ 89.575.29€ 

 

Investeringstoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Petrus 3.867,00€ 3.867,00€ 0,00€ 3.867,00€ 

 

Reden voor deze wijziging: 

 

Van de drie privéwoningen gelegen Vlietestraat 169-171-173 moeten de daken 

geïsoleerd worden. Dit is verplicht uit te voeren tegen ten laatste 2020 als ze deze 

woningen verder willen verhuren. Als dit uitgevoerd wordt in 2017 kan men nog genieten 

van de verhoogde premies van Infrax. Deze investering wordt gefinancierd met privé-

geld. Er was reeds 10.000 euro voorzien en met deze wijziging wil de kerkfabriek dit 

bedrag optrekken tot 28.000 euro. 

Dit heeft geen gevolgen voor de investeringstoelage van de stad. 

 

Het komt de gemeenteraad toe akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van de 

kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. 

  



 

13 Kerkfabrieken. Jaarrekening 2016. Advies.  

De rekeningen van de kerkfabrieken moesten voor 01.03.2017 ingediend worden bij het 

centraal kerkbestuur. Het centraal kerkbestuur heeft alle jaarrekeningen op 31.03.2017 

ingediend bij de gemeenteoverheid en de provinciegouverneur. 

 

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen daaropvolgend om een advies 

uit te brengen. Ontbreekt dergelijk advies binnen die termijn dan is het advies gunstig.  

 

Na dat advies worden de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd aan de 

provinciegouverneur. 

 

Volgende kerkfabrieken hebben hun dienstjaarrekening als volgt vastgesteld : 
 

St.-Salvator Exploitatieoverschot 14.012,28 euro 

 Investeringsoverschot 6.616,18 euro 

St.- Jozef Exploitatieoverschot 8.601,73 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.- Rita Exploitatieoverschot 11.837,04 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.- Augustinus Exploitatieoverschot 13.484,70 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.-Petrus Hulste Exploitatieoverschot 28.937,17 euro 

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

St.-Amand Bavikhove Exploitatieoverschot 94.844,51 euro  

 Investeringsoverschot/tekort 0,00 euro 

 

Er wordt voorgesteld de voorgelegde rekeningen gunstig te adviseren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd ingevolge art. 55 van het decreet van 07.05.2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

14 Vragenkwartiertje. 


