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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Rekening 2016.  

Kennisname. 

Ingevolge art. 174 van het OCMW-decreet wordt de jaarrekening van het OCMW niet 

meer goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan enkel nog opmerkingen 

maken op de jaarrekening van het OCMW binnen de vijftig dagen na verzending van dit 

stuk. De bevoegdheid tot goedkeuren ligt bij de provinciegouverneur.  

 

De OCMW-raad heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 18.05.2017.  Dit stuk wordt 

nu voor bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Het geconsolideerd balanstotaal van de jaarrekening bedraagt 54.190.854 euro. 

 

Uit de staat van opbrengsten en kosten blijkt dat de jaarrekening 2016 een positief 

boekhoudkundig resultaat toont van 161.154 euro. 

 

Het resultaat op kasbasis wordt voor dit boekjaar vastgesteld op een bedrag van 

4.223.912 euro en de autofinancieringsmarge op een bedrag van 375.417 euro. 

 

2 Jaarrapport 2016.  Deel 1 Jaarrekening 2016. Vaststelling. 

Artikel 173 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over 

de vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar 

dat volgt op datgene waarop de rekening betrekking heeft. 

 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).  

 

 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:  

 

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het 

budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en 

acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de 

uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

 

 De financiële nota van de jaarrekening bevat:  

 

o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en 

ontvangsten in verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten door de investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis 

afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en 

uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. 



 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten.  

 

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 29 mei 2017. 

 

De jaarrekening wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd waarna ze voor 

goedkeuring aan de gouverneur wordt overgemaakt. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

3 Jaarrapport 2016.  Deel 2: Interne controlerapport.  Goedkeuring. 

De artikelen 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle 

van de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 

voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 

interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 

 

Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 

uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 

bereiken van de doelstellingen, over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 

van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 

middelen”. 

 

Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

18.05.2015. 

 

Het jaarrapport interne controle 2016 is aan het gemeenteraadsdossier toegevoegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het jaarrapport interne controle 2016 goed te 

keuren. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

4 Jaarrapport 2016.  Deel 3: Jaarverslag Stad Harelbeke 2016.  Goedkeuring. 

 

Het verslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 

gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het jaarverslag is in de eerste 

plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te 

verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om 

hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer. 

 

In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en 

geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat. 

 

Het jaarverslag handelt over het jaar 2016. 

 

Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2016 voor dat 

departement betekende, geïllustreerd met foto's en met linken. Het tweede deel is een 

Excel-bestand en bevat alle cijfermateriaal uit de verschillende departementen. 

 



Het jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad beschikbaar gesteld. Wie 

dat wenst, kan echter nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. 

 

Het jaarverslag is momenteel al te raadplegen op de website, onder voorbehoud van 

goedkeuring door de gemeenteraad: http://www.harelbeke.be/over-

harelbeke/beleidsinfo/jaarverslagen/jaarverslag-2016. 

 

Het jaarverslag 2016 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

5 Budgetwijziging 2017/1. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

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

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

 

De budgetwijziging bevat : 

 

1) Een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

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

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

3) Een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

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

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijziging niet gewijzigd. 

 

In vergelijking tot het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 34.325.332 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

36.533.669 euro exploitatie-ontvangsten. 

 

Het investeringsbudget bedraagt 4.876.291 euro en de netto-aflossingen bedragen 

1.714.972 euro, waardoor er – na inbreng van het resultaat van de rekening 2016 van 

11.622.834 euro geëindigd wordt op een gecumuleerd budgettair resultaat van 

7.622.834 euro. Na aftrek van de bestemde gelden, blijft er nog een resultaat op 

kasbasis van 5.573.362 euro. 

 

Het management heeft positief advies verstrekt op 29.05.2017. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2017 vast met de 

voorgaande cijfers. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Vaststellen straatnaam voor de nieuwe straat binnen de verkaveling 

Groeninghe Ververij op naam van N.V. AP&D – NV UNICAS, gelegen tussen 

de Stedestraat en de Rietvoornstraat. Principiële vaststelling. 

http://www.harelbeke.be/over-harelbeke/beleidsinfo/jaarverslagen/jaarverslag-2016
http://www.harelbeke.be/over-harelbeke/beleidsinfo/jaarverslagen/jaarverslag-2016


Op 10.11.2014 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd aan N.V. CFE IMMO voor 

gronden gelegen achter de Stedestraat (site Groeninghe Ververij). 

 

Er werd op het verkavelingsplan voorzien in één openbare weg, de Rietvoornstraat, die 3 

grote loten ontsluit. Eén van de loten, lot F bestaat uit een zone voor wonen met 

beperkte nevenfuncties. 

 

Het was steeds de bedoeling om lot F uit de verkaveling van N.V. CFE IMMO verder te 

verfijnen, door middel van een verkavelingswijziging. 

 

Op 16.05.2017 werd door het college een vergunning voor verkavelingswijziging 

afgeleverd aan N.V. AP&D – N.V. UNICAS, Kerkstraat 38 – 1755 GOOIK-OETINGEN voor 

gronden gelegen tussen de Stedestraat en de Rietvoornstraat te HARELBEKE. 

 

In de goedgekeurde verkavelingswijziging worden 18 loten voor woningbouw voorzien. 6 

loten worden ontsloten via de Stedestraat en 6 loten worden ontsloten via de 

Rietvoornstraat. De resterende 6 loten moeten worden ontsloten via een nieuwe 

openbare weg. 

 

Het college heeft op 05.05.2015, naar aanleiding van de toekenning van de naam 

Rietvoornstraat, beslist om in de toekomstige straatnamen te verwijzen naar vissoorten 

in de Leie. Voorbeelden hiervan zijn: blankvoorn, rietvoorn, baars, paling, karper, snoek. 

 

De dienst stedenbouw stelt als nieuwe straatnaam de “Karperstraat” voor. 

 

De gemeenteraad dient de nieuwe straatnaam “Karperstraat” principieel vast te stellen.  

 

Aansluitend aan deze beslissing volgt een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen. 

Gelijktijdig wordt het formeel advies ingewonnen van de stedelijke cultuurraad en De 

Roede. Dit advies alsook eventuele bezwaarschriften dienen binnen 30 dagen ingediend 

te worden bij het stadsbestuur. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

7 Vaststellen straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen de 

verkaveling Stedestraat op naam van N.V. BOUW Paul HUYZENTRUYT & 

N.V. DUMOBIL & N.V. GELDOF INVEST gelegen tussen de Stedestraat en de 

Molenstraat. Principiële vaststelling. 

Op 18.10.2016 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd aan N.V. BOUW PAUL 

HUYZENTRUYT & N.V. DUMOBIL & N.V. GELDOF INVEST – Grote Heerweg 2 – 8791 

BEVEREN-LEIE, Felix d’Hoopstraat 180 – 8700 TIELT, Broelstraat 31 – 8530 HARELBEKE, 

betreffende het verkavelen van gronden in 194 kavels voor open, halfopen en gesloten 

bebouwing en 87 appartementen en de daarbijhorende wegenis- en rioleringswerken, 

gelegen in de Stedestraat z/n - 8530 HARELBEKE. 

 

De verkaveling strekt zich uit op 2 gemeenten, namelijk Harelbeke en Kuurne. 

 

Op het grondgebied Harelbeke gebeurt het volgende: 

- Langs de bestaande Stedestraat worden 14 woningen ontsloten (M1-M9 & N1–N5 

op het verkavelingsplan.  

 

- Er wordt voorzien in een nieuwe openbare weg, die 24 woningen (M10-M18 & N6-

N10 & O1-O10) ontsluit. De weg komt parallel met de Stedestraat. Dezelfde 

straatnaam zal worden gebruikt voor de nieuwe openbare weg loodrecht op de 

Stedestraat, die 2 meergezinswoningen ontsluit (Z1-Z2). 



 

- Deels op grondgebied Kuurne en deels op grondgebied Harelbeke kopt een nieuwe 

openbare weg (in het verlengde van Ter Perre) die 25 woningen zal ontsluiten 

(R1-R8 & Q1- Q18) 

 

Omdat het merendeel van de nieuwe wegenis op grondgebied Kuurne ligt, werden daar 

al initiatieven genomen naar mogelijke straatnamen. 

 

De Kuurnse Cultuurraad stelt voor om de nieuwe verkaveling de STEENBAKKERSWIJK te 

noemen. Dit omdat in die omgeving in het verleden heel wat veldovens waren en er 

stenen werden gebakken. Vandaar dat in die omgeving reeds de Steenovenstraat en de 

Steenbakkerijstraat voorkomen. 

 

Op grondgebied Kuurne stellen ze volgende straatnamen voor: 

Steenstraat, Klinkaart, Kloostersteen, Kleistraat, Vormbakstraat, Vlamovenstraat, 

Tunnelovenstraat, Ringovenstraat en Strengperspad. 

 

De principiële beslissing tot het opstarten van de straatnaamprocedure werd door het 

college in zitting van 17.01.2017 genomen. Het college stelde toen vast dat er in 

Harelbeke al een Steenstraat en Klinkaardstraat bestond en dat dit tot verwarring kon 

leiden. Bovendien stelde het Schepencollege als nieuwe straatnaam de Eenhanastraat 

voor. 

 

Voor de nieuwe openbare weg in het verlengde van Ter Perre, gelegen op grondgebied 

Kuurne en grondgebied Harelbeke werd omwille van de historische aanwezigheid van 

zo’n oven de naam ‘Veldovenstraat’ toegekend, dit in samenspraak met de gemeente 

Kuurne.  

 

Er werd informeel advies gevraagd aan de Cultuurraad van Harelbeke en aan De Roede. 

 

De Cultuurraad meldt in een schrijven van 02.02.2017 dat zij het voorstel van De Roede 

volgen. 

 

De Roede meldt op 05.04.2017 dat zij voorstelt om de nieuwe straatnaam te laten 

verwijzen naar een begrip verbonden aan de steenbakkerijen die zich op het einde van 

de 19e en begin 20e eeuw in de onmiddellijke nabijheid van de verkaveling bevonden. 

 

Concreet stellen zij 3 begrippen voor: 

 

- Steenveld: het veld waarop de ongebakken baksteenvormige blokken klei werden 

gelegd om te drogen vooraleer ze gebakken werden. 

 

- Veldbrand: een tijdelijke veldoven waarin stenen op een eenvoudige manier 

werden gebakken. 

 

- Neerslager: de man die in de steenbakkerij de met klei gevulde steenvormen op 

de grond moest slaan, waarna de nog natte bakstenen konden drogen. 

 

De begrippen Steenveld en Veldbrand kunnen zonder toevoeging worden gebruikt. Het 

begrip Neerslager vereist een toevoeging (-straat, -weg, …) 

 

Het college nam in zitting van 02.05.2017 kennis van het voorstel van De Roede en de 

dienst stedenbouw. 

 

Het college opteert in het kader van het 10-jarig bestaan van de Stedenband toch voor 

de naam Eenhanastraat en indien het stratentracé dit toelaat wenst het Schepencollege 

zich te beperken tot één straatnaam. 



 

De gemeenteraad dient de nieuwe straatnamen “Eenhanastraat” en “Veldovenstraat” 

(voor de straat deels op Harelbeke, deels op Kuurne) principieel vast te stellen.  

 

Aansluitend aan deze beslissing volgt een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen. 

Gelijktijdig wordt het formeel advies ingewonnen van de stedelijke cultuurraad en De 

Roede. Dit advies alsook eventuele bezwaarschriften dienen binnen 30 dagen ingediend 

te worden bij het stadsbestuur. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

8 Verkoop van 11m² stadsgrond aan de Tweebruggenstraat aan Waterwegen 

en Zeekanaal, in functie van de Leiewerken.  Goedkeuren eenzijdige 

verkoopsbelofte opgemaakt door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties 

en akkoord met de verkoopsvoorwaarden voor de authentieke akte.  

In functie van de in uitvoering zijnde werken ‘Seine-Schelde’ van de NV Waterwegen & 

Zeekanaal (W&Z) worden ook de omgeving van en het langsliggend openbaar domein 

naast de Leie her aangelegd. In de Tweebruggenstraat zijn deze werken volop bezig 

tussen de Schip- en Leiestraat.  

 

In voorbereiding van de werken aan het openbaar domein naar de Kuurnebrug toe,  

lopen er nog onderhandelingen via de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties met de 

eigenaars van percelen waarop er nieuw openbaar domein moet worden aangelegd. 

Bijvoorbeeld op het einde van de Tweebruggenstraat, nabij de hoek met de Vlasstraat, 

zijn een viertal grondtransacties gepland waarbij de eigenaars een strook van een 

tweetal meter diep uit hun respectievelijk perceel moeten verkopen aan W&Z zodat 

Waterwegen & Zeekanaal daar een openbare langsweg kan aanleggen. Die langsweg is 

nodig ter ontsluiting van het hoekappartement en van enkele garages naar de 

Tweebruggenstraat.  

 

De stad is daar eigenaar van het lot nr.4 van 11m² waarop de nieuwe uitweg komt. Dit 

lot 4 komt uit het ruimer, thans braakliggend stadperceel 1116x waarop er nu een 

groenzone en een uitweg voor het appartement in de Kortrijksesteenweg nr. 68-70 is. Uit 

dit stadsperceel 1116x, zou – ingevolge het globaal W&Z-onteigeningsplan van 

landmeter Collard van 25.8.2014 - de stad dit lot 4 moeten afstaan. 

 

In opdracht en voor rekening van W&Z legt de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties thans 

een eenzijdige verkoopbelofte ter goedkeuring voor waarbij de stad als ‘optiegever’ er 

zich jegens de ‘optiehouder’, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) toe verbindt om het 

vooromschreven lot 4 uit voormeld landmetersplan (komend uit het kadastraal 

stadsperceel 1116x) binnen de 6 maand na het ondertekenen van de optie aan hen te 

verkopen. 

 

De voorwaarden van de uiteindelijke – binnen 6 maanden - te verlijden koopakte zullen 

dezelfde zijn zoals thans omschreven in de voorliggende verkoopbelofte. 

 

De reden van de transacties van inname 4 is het besluit van 27.03.2017 van de Vlaamse 

Minister van mobiliteit en openbare werken die de NV W&Z machtigt om over te gaan tot 

de onteigening van de onroerende goederen zoals aangeduid op voormeld 

onteigeningsplan van landmeter Collard. Dit ‘ter realisatie van het verhogen van de 

Kuurnebrug en kaderend in het project van de bouw van een nieuwe stuwsluis op de 

Leie’. Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringendheid op deze 

onteigening mag worden toegepast. 

 



Ter voorkoming van een gerechtelijke onteigening wordt thans aan de stad voorliggende 

verbintenis in de vorm van een verkoopbelofte (koopoptie) aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 

De optie wordt binnen de 6 maand gefinaliseerd in een authentieke koopakte; dit is het 

moment waarop de eigendom overgaat. 

De vergoeding die bij het lichten van de voorliggende optie door het ondertekenen van 

de definitieve akte door W&Z aan de stad wordt betaald bedraagt 690 euro. 

 

Het komt de gemeenteraad toe haar instemming te geven aan de eenzijdige 

verkoopbelofte en alle daarin opgenomen verkoopsvoorwaarden voor de overdracht van 

het stadslot 4.  

 

Het komt de gemeenteraad tevens toe haar akkoord aan de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties te geven om vervolgens en binnen de afgesproken termijn van 6 

maand, de uiteindelijke verkoopakte, mits het overnemen daarin van alle thans 

voorliggende verkoopsvoorwaarden, te verlijden. 

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien dit een daad van beschikking omtrent 

onroerende goederen is die niet nominatief in het budget is vermeld (art. 43 par. 2, 12° 

van het gemeentedecreet). 

 

9 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Stasegemsesteenweg 

(Magnolia- en Tulpenboomstraat)” door verkavelaar NV Woningbureau 

Paul Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

Langs de Stasegemsesteenweg, aan de overzijde van het stedelijk sportcentrum en de 

voetbaltribunes, realiseerde NV Woningbouw Paul Huyzentruyt uit Waregem een 

verkaveling van een 40-tal loten, thans gekend als Magnolia- en Tulpenboomstraat.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het verkavelingscontract van 20.03.2008 moet 

deze verkavelaar alle openbaar bestemde stroken kosteloos en onbelast over dragen aan 

de stad ter inlijving in het openbaar domein. 

 

Deze over te dragen zones zijn aangeduid op het overdrachtsplan van 03.02.2017 van 

het studiebureau Arcadis met maatschappelijke zetel te Brussel.  De overdracht bestaat 

uit 3924 m² wegenis en 1172 m² openbaar groen. Dit openbaar groen omvat 2 eigenlijke 

groenzones en 2 voetverbindingswegjes naar het later nog te ontwikkelen perceel in de 

Collegelaan, waarop het leegstaand en verlaten St. Amandscollege is gesitueerd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de ontwerp van overdrachtsakte (opgemaakt door notaris 

Maelfait uit Harelbeke in opdracht en voor rekening van de overdrager NV Woningbouw 

Paul Huyzentruyt) voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan deze kosteloze overdracht 

en de voorwaarden van de overdrachtsakte.  

 

De gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een daad van beschikking (art. 43 par. 

2, 12° van het gemeentedecreet), die niet nominatief in het budget is voorzien. 

 

10 Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum : 

1) Akte wederzijdse belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop 

(door SDGB): goedkeuren als tussenkomende partij.  

2) Akte opstal (door de stad) voor opstallen op het Marktplein ten 

voordele van SDGB: goedkeuren opstalvoorwaarden 

 

 



Op 22.02.2016 nam de gemeenteraad kennis van het definitief toewijzen én sluiten van 

de PPS-opdracht met de private partner “Immogra”, ter realisatie en uitvoering van het 

globale PPS-project op het marktcentrum.  

 

In een volgende zitting van 23.05.2016 ging de gemeenteraad vervolgens over tot: 

 

1) het goedkeuren van  

(a) desaffectatie openbaar domein en  

(b) opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra; 

2) de kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag; 

3) het goedkeuren van het tracé der wegen; en 

4) het goedkeuren van de contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

 

Ondertussen werden in dit PPS-Marktcentrum-dossier al volgende belangrijke 

procedurestappen genomen: het definitief verkrijgen van de verkavelingsvergunning op 

23.12.2016 en van de stedenbouwkundige vergunning op 11.04.2017 (uitvoerbaar vanaf 

01.06.2017) voor de nieuwe appartementsblokken en de aanleg van het binnenhof. De 

uitvoering van die stedenbouwkundige vergunningen veronderstelt thans het notarieel 

vastleggen van de door de raad in mei 2016 goedgekeurde en tussen partijen 

overeengekomen opstalrechtprincipes. 

 

Huidig voorliggend dossier omvat de notariële ontwerpen, zoals samengesteld door 

notaris Christophe Blindeman van het notariskantoor Notas uit Gent (hiertoe aangesteld 

door en voor rekening van Immogra) in overleg en samenspraak met juridisch adviseur 

Wim Rasschaert en het notariskantoor Torrelle (in opdracht van de stad), alsmede in 

samenspraak met de juridisch adviseur van Mijn Huis Steve Ronse. De thans ter 

goedkeuring voorliggende notariële stukken geven verdere uitvoering aan het eerder 

principieel goedkeurde opstalrecht evenals de eerder gemaakte afspraken met de sociale 

huisvestingsmaatschappij Mijn Huis (als mede-verkavelaar van de stad).  

 

Begin 2015 is, op verzoek van de stad, met Mijn Huis overeengekomen om de achterkant 

van de ex-Warma langs de Vrijdomkaai, toen deelgebied 3 genaamd, als essentieel 

onderdeel mee te nemen in het toen nog op te starten PPS-project om op die manier de 

totaalkwaliteit van de binnenstedelijke ontwikkeling te verhogen. Dit resulteerde in een 

overeenkomst tussen de stad en Mijn Huis waarin voor de stad een overdraagbare 

koopoptie werd bedongen voor het deel aan de Vrijdomkaai. Door de gunning van het 

PPS – project aan Immogra (of SDGB), is deze laatste nu in de rechten getreden van de 

stad met betrekking tot deze overeenkomst met Mijn Huis.    

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van en akkoord te gaan met alle 

voorwaarden van de voorliggende opstalaktes betreffende de realisatie en uitvoering van 

het globale PPS-project op het marktcentrum : 

 

1.de opstalakte waarbij de stad als eigenaar én ‘opstalgever’ een opstalrecht geeft aan 

‘opstalhouder’ Service & Development Group Belgium NV over het ganse projectgebied 

om er het PPS-project, zijnde de nieuwe appartementsblokken, de private ondergrondse 

parking en het publieke binnenhof, te realiseren. 

 

2.de wederzijde belofte tot verkoop (van Mijn Huis) en aankoop (door Service & 

Development Group Belgium NV) van de loten waarop SDGB haar nieuwbouw-kant-

Vrijdomkaai en ook 25 ondergronds parkeerplaatsen voor Mijn Huis zal realiseren. Hierbij 

tekent de stad als ‘tussenkomende partij’, waarbij tevens, voor zoveel als nodig en 

middels onderliggende beslissing, de overdracht wordt goedgekeurd van de rechten en 

de verplichtingen van de stad Harelbeke in de overeenkomst tussen de stad en Mijn Huis 

aan de private partner en dit met ingang van de definitieve gunningsbeslissing van het 

PPS – project. 

 



De gemeenteraad is hiertoe bevoegd aangezien het daden van beschikking omtrent 

onroerende goederen betreft die niet nominatief in het budget zijn opgenomen (art. 43 

par. 2, 12°).  

 

11 Aanleg Sporenpad.  Goedkeuring bestek, raming (12.505 euro + 21% btw) 

en gunningswijze. 

Tussen de Stasegemse- en de Guldensporenstraat loopt een pad over een lengte van 486 

meter langsheen de spoorwegberm, deels langs hoge betonnen keermuur en achter de 

tuinen van de woningen.  

 

De gronden voor dit pad werden over de jaren heen overgedragen aan de stad die dit 

pad nu als trage weg wenst aan te leggen. 

 

Het pad bestaat uit 2 delen die verbonden worden door de Vlamingenstraat. Het pad is 

nog niet in gebruik en werd ook nog nooit verhard.  Op vandaag is dit een oneffen 

braakliggende zone overwoekerd door bramen en onkruid.  

 

In het voorgelegde bestek wordt voorzien in de verharding van dit nieuwe pad. 

 

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

grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.505 euro excl. btw of 15.131,05 

euro incl. 21% btw. 

 

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

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

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

prijsvorming en service. 

Door het vooraf selecteren van minimum 3 aannemers speelt de concurrentie maar 

anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis 

en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

 

Aan de raad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze goed te 

keuren. 

 

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

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

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

12 TMVW (Farys).  Vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

De gemeenteraad besliste op 20.03.2017 om de heer Jacques Maelfait, 

schepen, in het directiecomité aanvullende diensten van TMVW (Farys) te vervangen 

door raadslid Eddy Glorieux. 

 

Op 21.03.2016 had de gemeenteraad al de heer Eddy Glorieux als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVW (Farys) aangesteld.   



 

Ingevolge dezelfde gemeenteraadsbeslissing is schepen Patrick Claerhout effectief 

vertegenwoordiger in deze algemene vergadering.  Deze aanduiding geldt voor de duur 

van de legislatuur of tot aan een eerdere vervanging en voor alle vergaderingen van de 

algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone of bijzondere. 

 

Bij brief van 02.05.2017 deelt TMVW mee dat de leden van het directiecomité geen 

gemeentelijk vertegenwoordiger kunnen zijn in de algemene vergadering.  Bijgevolg kan 

een nieuwe plaatsvervanger worden aangewezen.  

 

Het college stelt daartoe raadslid Fleur De Buck voor. 

 

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

gemeentedecreet en art. 12 van de wet betreffende intercommunales van 22.12.1986. 

 

Volgende beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgelegd: 

 

- Raadslid Fleur De Buck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van TMVW (Farys) voor de duur van de legislatuur of tot 

aan een eerdere vervanging en voor alle vergaderingen van de algemene 

vergadering, zowel gewone als buitengewone of bijzondere. 

- Afschrift van deze beslissing zal aan TMVW (Farys) worden overgemaakt. 

 

13 TMWV (Farys).  Algemene vergadering van 30.06.2017.  Goedkeuring 

agenda en bepalen mandaat. 

Op vrijdag 30.06.2017 vindt de algemene vergadering van TMVW (Farys) plaats om 

15.00 uur in het ICC, Van Rysselberghedreef 2 te 9000 Gent. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

Algemene vergadering 

 

1.  Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

2.  Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse  

toetredingen en uitbreiding van toetredingen 

3.  Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 

4.  Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 

5.  Verslag van het college van commissarissen 

6.  Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

7.  Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

8.  Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 

9.  Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 

10.  Varia 

 

Artikel 49 van de gecoördineerde statuten van TMVW voorziet dat de stad via een 

vertegenwoordiger stemrecht heeft in de algemene vergadering. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de agenda goed te keuren en het mandaat van de 

vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger te bepalen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van het gemeentedecreet en art. 44 van het 

decreet intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001. 

 

Het college stelt de gemeenteraad ook voor dat de vertegenwoordigers zich positief 

mogen opstellen.  

 



 

14 TMVW (Farys). Statutenwijziging. 

De vennoten die op huidig moment enkel deelnemen aan de activiteit Aanvullende 

Diensten (zoals de stad Harelbeke) dienen eveneens te beslissen over deze 

statutenwijziging, in hun hoedanigheid van huidig vennoot van TMVW, dit ondanks het 

feit dat precies de afsplitsing van de aanvullende diensten de reden is voor deze 

statutenwijziging en zij door deze afsplitsing – in de toekomst - niet meer aan de 

activiteit van TMVW zullen deelnemen. 

 

De voorgestelde wijzigingen aan de statuten realiseren de verplichte aanpassing van de 

intercommunale (IC) TMVW aan het decreet van 25.04.2014 houdende instemming met 

het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 

intercommunales.   De organisatie en de werking van de TMVW wordt geconformeerd 

aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS). 

 

Ingevolge de voorgenomen afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS, 

werden alle verwijzingen naar dergelijke activiteiten en alle bepalingen die louter op 

dergelijke activiteiten betrekking hadden verwijderd uit de tekst van de nieuwe statuten. 

 

De raad van bestuur van de TMVW heeft in zitting van 30.03.2017 de geplande 

statutenwijziging goedgekeurd. 

 

Een toelichtende krachtlijnennota wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

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 buitengewone 

algemene vergadering te bepalen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt volgende beslissing voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van TMVW goed. 

- De vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op de buitengewone algemene 

vergadering krijgt mandaat om de aangehaalde wijziging namens de stad 

Harelbeke goed te keuren. 

- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVW en de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de stad  

 

15 TMWV (Farys). Buitengewone Algemene vergadering van 30.06.2017.  

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat. 

TMVW is voornemens om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het 

DIS (Decreet Intergemeentelijke samenwerking), over te gaan tot een geheel van 

samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen 

bewerkstelligen.   Zie het vorig dagordepunt betreffende de statutenwijziging van TMVW. 

 

Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, 

de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) 

door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de stad).  

 

Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening 

enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de 

medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot 

een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS.  

 



De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van 

de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel 

uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW 

ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag 

ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten 

teneinde deze te conformeren aan het DIS.  

 

Er wordt verwezen naar de beslissingen van de gemeenteraad van 24.04.2017 

“Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform art. 27 

van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Goedkeuring.” en 15.05.2017  “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.”.  

 

Bij deze gelegenheid keurde de gemeente het oprichtingsdossier van TMVS goed, met 

uitzondering van de presentatie “Oprichting TMVS”  

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 21.03.2016 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en de heer Eddy Glorieux als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van TMVW Farys aangesteld voor de duur van de legislatuur.   

Bij beslissing van 19.06.2017 werd de plaatsvervangend vertegenwoordiger vervangen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de agenda van bijzondere algemene vergadering – volgens 

een modelbeslissing van TMVW Farys - ter goedkeuring voorgelegd en wordt gevraagd 

het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in de 

buitengewone algemene vergadering van 30.06.2017.   

 

16 TMVS (Farys).  Aanduiden van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering na 

oprichting en vanaf 30.06.2017. 

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.  De gemeenteraad 

heeft op 24.04.2017 deze studie gunstig beoordeeld en beslist verder aan de oprichting 

te participeren. 

 

4. De gemeenteraad van 15.05.2017 besliste o.m. (zie art. 3): 

 



“De heer Patrick Claerhout wordt aangesteld als eerste vertegenwoordiger 

oprichtingsvergadering van TMVS.   De heer Annick Vandebuerie wordt aangesteld als 

tweede vertegenwoordiger – plaatsvervanger in de oprichtervergadering van TMVS. 

 

Voornoemden krijgen opdracht om uitvoering te geven aan het besluit van de 

gemeenteraad betreffende de oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in 

het oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS.” 

 

5.  Bij brief van 12.05.2017 (ontvangen op 15.05.2017) geeft de TMVS (Farys) aan 

dat een lid van de raad van bestuur en een lid van het adviescomité moet worden 

voorgedragen naast de aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in de 

algemene vergadering van TMVS vanaf 30.06.2017, dit vanaf de oprichting. 

 

De gemeenteraad van 15.05.2017 heeft de heer Eddy Glorieux al voorgedragen voor de 

raad van bestuur en het adviescomité. 

 

De aanstelling van de heren Patrick Claerhout en Annick Vandebuerie (zie 4. hiervoor) 

geldt enkel voor de oprichtingsvergadering.  Bijgevolg dient nog een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering volgend op de 

oprichting aangeduid. 

 

Het college stelt voor, Patrick Claerhout en Annick Vandebuerie aan te duiden als 

respectievelijk effectief en plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS na 

oprichting en vanaf 30.06.2017. 

 

Het decreet intergemeentelijke samenwerking DIS (art. 44) vereist dat de 

vertegenwoordiger/de plaatsvervanger in  de algemene vergadering een 

gemeenteraadslid is.   

 

De gemeenteraad is bevoegd te beslissen over de aanstelling (zie artikel 43 par. 2, 5° 

gemeentedecreet en het aangehaalde artikel uit het DIS). 

 

17 Zuid-West-Vlaamse Sociale huisvestingsmaatschappij. Buitengewone 

algemene vergadering van 29.06.2017.  Wijziging statuten, ontbinding en 

fusie door overname met de CVBA met sociaal oogmerk Goedkope Woning. 

Op 15.05.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering 

van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij die plaatsvindt op 

donderdag 29.06.2017. 

 

De vergadering vindt plaats op het stadhuis te Kortrijk op 29.06.2017 om 16.30 u.  

 

Deze buitengewone algemene vergadering kadert in een fusievoorstel van de raad van 

bestuur met de cvba met sociaal oogmerk Goedkope Woning waarin de Zuid-West-

Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij zou opgaan door overdacht van het gehele 

vermogen van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. 

 

De agenda wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Hij luidt als volgt: 

 

1. Besluit tot fusie. 

1.1. Fusievoorstel en verslagen 

1.2. Kennisname van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief 

van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling 

van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering 

die tot de fusie besluit. 



1.3. Beslissing tot fusie (na statutenwijziging van de Zuid-West-Vlaamse 

Sociale Huisvestingsmaatschappij waarbij elk aandeel gesplitst wordt in 

620 nieuwe aandelen) 

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva. 

3. Ontbinding zonder vereffening. 

4. Kwijting. 

5. Bevoegdheden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld positief te beslissen over de volgende punten: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017; 

- het voorstel van wijziging van de statuten; 

- het fusievoorstel met inbegrip van de ontbinding zonder vereffening wegens 

overdracht van het gehele vermogen en alle rechten en plichten van de cvba met 

sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij aan de 

overnemende cvba met sociaal oogmerk Goedkope Woning; 

- het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene 

vergadering van 29.06.2017. 

 

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

 

 

18 CVBA met sociaal oogmerk Goedkope Woning.  Buitengewone algemene 

vergadering van 29.06.2017.  Aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger, bepalen mandaat en voordracht van 

kandidaat bestuurders. 

1. 

 

Op 23.05.2017 ontving de stad de voorwaardelijke uitnodiging tot de bijzondere 

algemene vergadering van de CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) Goedkope Woning, die plaatsvindt op donderdag 29.06.2017. 

 

De vergadering vindt plaats om 18.30 u. op het stadhuis te Kortrijk.  

 

De voormelde bijzondere algemene vergadering zal enkel worden georganiseerd ingeval 

de fusie tussen de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en de Goedkope 

Woning op 29.06.2017 een feit is. 

 

2.  

 

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering luidt als volgt: 

 

-  Herschikking van de bestuursmandaten: beëindigingen en benoemingen. 

 

3. 

 

Indien de voormelde fusie plaats heeft, dan wordt de stad aandeelhouder in de CVBA 

Goedkope Woning. 

 

Bijgevolg moet een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van de CVBA Goedkope Woning worden aangeduid.  De 

gemeenteraad is daartoe bevoegd krachtens art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet. 

 

Aangezien door de fusie de CVBA Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 

wordt ontbonden, stelt het college voor om de huidige vertegenwoordiger en plaats-

vervangend vertegenwoordiger in de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestings-



maatschappij aan te duiden als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de CVBA Goedkope Woning. 

 

In de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij is de heer Ludo Depuydt 

vertegenwoordiger en mevr. Annie Vercaemer plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering. 

 

4.  

 

De CVBA Goedkope Woning wordt bestuurd door een raad van bestuur van 13 leden met 

een mandaat van drie jaar. 

 

Acht bestuurders zijn voorbehouden aan de stad Kortrijk en/of het OCMW Kortrijk.  Drie 

mandaten zijn voorbehouden aan andere gemeenten en OCMW’s.  Eén mandaat is 

voorbehouden aan andere inschrijvers die geen provincie, gemeente of OCMW zijn. 

 

Een bestuurder voor een gemeente moet door de gemeenteraad worden voorgedragen 

(zie art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet). 

 

Een kandidaat-bestuurder moet geen vennoot zijn of worden. Hij/zij moet ook geen 

schepen of gemeenteraadslid zijn. 

 

Kandidaturen voor bestuurder, in het geval van de gemeente de voordrachten daartoe, 

moeten bij de CVBA Goedkope Woning vóór 21.06.2017 worden ingediend.  Enkel met 

tijdig ingediende kandidaturen mag rekening worden gehouden. 

 

5. 

 

Thans dient de gemeenteraad te beslissen over de volgende punten: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017; 

- de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de CVBA Goedkope Woning; 

- het al dan niet voordragen van een of meerdere bestuurders; 

- het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene 

vergadering van 29.06.2017. 

 

6. 

 

Het college stelt, met verwijzing naar het voorgaande, aan de gemeenteraad voor: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 29.06.2017 goed te 

keuren; 

- met een geheime stemming de heer Ludo Depuydt aan te wijzen als 

vertegenwoordiger en mevr. Annie Vercaemer als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de CVBA Goedkope Woning, 

telkens voor de duur van de legislatuur en uiterlijk tot aan vervanging; 

- van stadswege geen kandidaat-bestuurders voor te dragen, maar de voordracht 

van een kandidaat-bestuurder voorgedragen door het OCMW van Harelbeke te 

ondersteunen; 

- de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering van 

29.06.2017 te mandateren om via hun stemgedrag uitvoering te geven aan de 

beslissingen van de gemeenteraad. 

 

7. 

 

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



 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

19 Nieuwe schoolraad stedelijk basisonderwijs Harelbeke.  Aktename. 

De huidige mandaten van de schoolraad liepen af op 31.03.2017.  

 

Een nieuwe schoolraad moest worden verkozen.  

 

Een schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezing, hetzij door aanduiding vanuit 

de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad.  

 

De stedelijke basisscholen beschikken over een pedagogische raad/ouderraad en 

leerlingenraad. 

 

De nieuwe schoolraad werd verkozen op het overleg schoolraad van 18.04.2017. 

 

De samenstelling wordt aan de gemeenteraad ter kennis voorgelegd. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

20 Vragenkwartiertje. 


