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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW - W13. Jaarrekening 2016.  Kennisname. 

Conform artikel 174 van het OCMW decreet dient W13 zijn jaarrekening voor te leggen 

aan de gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

De gemeenteraad dient van deze jaarrekening kennis te nemen en een beslissing over 

eventuele opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur te nemen binnen een 

termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de 

algemene vergadering ontving. 

 

De jaarrekening 2016 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

Het college stelt voor geen opmerkingen te formuleren. 

 

2 AUDIO. Jaarrekening 2016. Kennisname. 

De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 de toetreding van het OCMW tot de vereniging 

AUDIO goedgekeurd. 

 

Op 12.05.2017 keurde de raad van beheer van AUDIO de jaarrekening 2016 goed. 

 

Conform artikel 193, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, werd de jaarrekening en het 

desbetreffende besluit van de raad van beheer van AUDIO overgemaakt ter kennisname 

aan de OCMW-raad van Harelbeke. 

 

Conform de artikelen 228 en 174 §2 van het OCMW-decreet dient de jaarrekening tevens 

bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen, dus ook aan 

de gemeenteraad van Harelbeke.  Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen zoals AUDIO 

moeten immers beheerd worden volgens dezelfde regels als het OCMW en zijn 

onderworpen aan dezelfde controle en toezicht. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van AUDIO.  

 

De gemeenteraad kan binnen de vijftig dagen na verzending zijn eventuele opmerkingen 

ter kennis brengen van de provinciegouverneur, aan wie het toekomt de jaarrekening 

van AUDIO definitief goed te keuren. 

 

Er wordt voorgesteld geen opmerkingen te formuleren. 

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

3 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Parkgebied Harelbeke 

Zuid'. Kennisname beslissing tot opmaak en goedkeuren contractuele 

voorwaarden en raming (17.392,50 euro waarop geen btw verschuldigd). 

Inhoudelijk 

 

Er werd door Leiedal een natuurtoets opgemaakt voor het perceel, op het gewestplan 

bestemd als parkgebied en een gedeelte bestemd als industriegebied, palend aan het 

bedrijf Beltrami in industriezone Harelbeke-Zuid. De resultaten toonden aan dat er 

waardevolle natuur aanwezig is.  

 

In het college van 16.05.2017 werd kennis genomen van het overleg inzake de 

natuurtoets van het Parkgebied Harelbeke Zuid met de eigenaar en ging het college 

akkoord tot een verdere exploratie van de mogelijkheden naar 

toonzaal/bezoekerscentrum binnen de huidige ruimtelijke bestemmingen van het gebied. 

De concrete inrichting en relatie tot de resultaten van de natuurtoets moeten hier een 

belangrijke rol in spelen. Het koetshuis moet niet behouden blijven.  

 

Gezien de natuurwaarde, wordt gekozen het parkgebied om te zetten tot natuurgebied 

en het gedeelte industriegebied zoals voormeld te onderzoeken. 

 

Procedure 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale Leiedal 

de volgende afsprakennota opgesteld: ‘RUP Parkgebied Harelbeke Zuid’ nr. 2017-61’. 

 

In het college van 27.06.2017 werd de opmaak van het RUP ‘Parkgebied Harelbeke Zuid’ 

vooropgesteld. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 juni 2017 beslist 

tot de opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Parkgebied 

Harelbeke Zuid’. 

 

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

gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Parkgebied Harelbeke Zuid’ en de 

contractuele voorwaarden en de raming (17.392,50 euro waarop geen btw verschuldigd) 

goed te keuren.  De gemeenteraad is daartoe bevoegd op grond van art. 42 van het 

gemeentedecreet. 

 

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

2017. 

 

4 Infrastructuurwerken Kervijnstraat en Dwarsstraat. 1. Goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax. 2. Goedkeuren 

studiecontract, raming (46.606,14 euro + 21 % btw waarvan 22.551,34 

euro lastens Infrax en 24.054,80 euro  lastens stad) en gunningswijze. 

CVBA Infrax heeft al herhaaldelijke meldingen ontvangen over verstoppingen in de 

riolering in de Kervijnstraat en de Dwarsstraat. 

Daarnaast zijn er in de voorbije jaren veel interventies en herstellingen uitgevoerd.  Uit 

onderzoek is gebleken dat de bestaande riolering in uitzonderlijke slechte staat is. 

In 2015 heeft Aquafin vastgesteld dat het pompstation in de Kervijnstraat continu water 

aanvoert en voor een ongewenste verdunning van het afvalwater in het 

waterzuiveringsstation zorgt.   

 



De Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) heeft aan Infrax de opdracht gegeven om een 

rioleringsstudie in te dienen voor het vastleggen van de nodige subsidies. 

 

CVBA Infrax heeft een bestek opgemaakt voor de aanstelling van een studiebureau voor 

de opmaak van een studie voor deze werken. 

 

Naar aanleiding van en gelijktijdig met deze werken is het aangewezen dat de stad de 

wegeniswerken laat uitvoeren die er technisch en geografisch zo mee verweven zijn dat 

ze – bij afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden leiden. 

 

De gemeenteraad hechtte op 10.03.2008 haar goedkeuring aan de overdracht van de 

stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

vereniging WVEM (= CVBA Infrax).   

Deze beslissing impliceert de samenwerking tussen de stad en de intercommunale Infrax 

West inzake het exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van de rioleringsnetten.  De 

overdracht gebeurde om tegen 2015 te voldoen aan de wettelijke en Europese 

verplichting om een goede kwaliteit te bekomen van oppervlakte-, kust- en grondwater. 

De startdatum van de exploitatie door CVBA Infrax werd bepaald op 01.01.2009. 

Voor lopende en nieuwe wegenis- en rioleringsprojecten dienden de Stad en CVBA Infrax 

bijgevolg samen te werken. 

 

Concreet betekent dit dat CVBA Infrax en de Stad een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekenen waarbij CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur wordt aangesteld. Het 

algemeen principe is dat CVBA Infrax instaat voor de (her)aanleg van de 

rioleringsinfrastructuur terwijl de Stad instaat voor de constructies buiten de sleuf- en 

werkbreedte van de rioleringswerken. 

Dit is een dossier met VMM-bijdrage waardoor Infrax alle rioleringskosten betaalt. 

Bij opmaak van het werkendossier wordt later nog een kostenverdeling tussen de Stad 

en Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 

 

Het groeperen van deze werken vereist het afsluiten van een samenwerkings-

overeenkomst met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen worden 

vastgelegd. 

Belangrijk hierbij is dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur optreedt. 

Het is dus aangewezen de rechten en plichten van beide partijen in een overeenkomst 

vast te leggen. 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat beide partijen – verhoudingsgewijs naar 

hun aandeel in de werken – instaan voor de rechtstreekse betaling van de studiekosten, 

de werken en de toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

 

Het is aangewezen dat de stad en CVBA Infrax – naast het afsluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk ook een ontwerper aanstellen voor het 

opstellen van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken, de 

veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking en de bodemsanering voor de 

opdracht “Infrastructuurwerken Kervijnstraat en Dwarsstraat”. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld principieel tot deze werken te beslissen en de 

samenwerkingsovereenkomst en het in ontwerp voorgestelde studiecontract goed te 

keuren. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 

85.000 euro) en gezien daardoor meerdere aanbieders volgens keuze worden 

geraadpleegd waarbij onderhandeld kan worden over de voorwaarden van de opdracht 

met een of meer van hen.  De gunningswijze biedt de meeste waarborgen betreffende 

prijsvorming en service. 

 



Het krediet voor het aandeel van de stad zal voorzien worden bij de eerstvolgende 

budgetwijziging van het investeringsbudget 2017. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het studiecontract, 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 

hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien 

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

 

 

5 Infrastructuurwerken Spinnerijstraat. 

1. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax en Stad 

Kortrijk.  

2. Goedkeuren studiecontract, raming (45.263,26 euro + 21 % btw 

waarvan 34.184,56 euro lastens Infrax, 7.438,33 euro lastens stad Kortrijk 

en 3.640,37 euro lastens stad Harelbeke) en gunningswijze. 

In het ontwerpdossier revitalisering Harelbeke Zuid, gegund aan studiebureau Sweco, 

werd het gedeelte kruispunt Spinnerijstraat-Venetiëlaan tot aan de R8 niet opgenomen. 

Door de te verwachten ontwikkeling van de studie Kortrijk Oost werd eerst op de 

uitkomst van die studie gewacht. 

 

De Vlaamse MilieuMaatschappij kan echter niet (langer) wachten gezien deze zone een 

cruciaal onderdeel is in het tracé van de nieuwe collector. 

CVBA Infrax werd dan ook opgedragen om een rioolstudie op te starten voor deze zone.   

Voor de wegeniswerken dienen stad Harelbeke en stad Kortrijk te participeren gezien de 

wegenis zich deels op grondgebied Kortrijk en deels op grondgebied Harelbeke bevinden. 

 

Naar aanleiding van en gelijktijdig met deze werken is het aangewezen dat stad 

Harelbeke de wegeniswerken laat uitvoeren die er technisch en geografisch zo mee 

verweven zijn dat ze – bij afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden 

leiden. 

 

De gemeenteraad hechtte op 10.03.2008 haar goedkeuring aan de overdracht van de 

stedelijke rioleringsinfrastructuur  en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

vereniging WVEM (= CVBA Infrax).  Deze beslissing impliceert de samenwerking tussen 

de stad en de intercommunale Infrax West inzake het exploiteren, onderhouden en 

ontwikkelen van de rioleringsnetten.  De overdracht gebeurde om tegen 2015 te voldoen 

aan de wettelijke en Europese verplichting om een goede kwaliteit te bekomen van 

oppervlakte-, kust- en grondwater. 

 

De startdatum van de exploitatie door CVBA Infrax werd bepaald op 01.01.2009. 

Voor lopende en nieuwe wegenis- en rioleringsprojecten dienden de Stad en CVBA Infrax 

bijgevolg samen te werken. 

Concreet betekent dit dat CVBA Infrax , Stad Kortrijk en de Stad Harelbeke een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarbij CVBA Infrax als opdrachtgevend 

bestuur wordt aangesteld. Het algemeen principe is dat CVBA Infrax instaat voor de 

(her)aanleg van de rioleringsinfrastructuur terwijl de Stad Kortrijk en Stad Harelbeke 

instaan voor de constructies buiten de sleuf- en werkbreedte van de rioleringswerken. 

Dit is een dossier met VMM-bijdrage waardoor Infrax alle rioleringskosten betaalt. 

Bij opmaak van het werkendossier wordt later nog een kostenverdeling tussen de Stad 

Harelbeke, Stad Kortrijk en Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 

 



Het groeperen van deze werken, vereist het afsluiten van een samenwerkings-

overeenkomst met CVBA Infrax en Stad Kortrijk waarin de rechten en plichten van alle 

partijen worden vastgelegd. 

Belangrijk hierbij is dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur optreedt. 

Het is dus aangewezen de rechten en plichten van alle partijen in een overeenkomst vast 

te leggen. 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat alle partijen – verhoudingsgewijs tot hun 

aandeel in de werken – instaan voor de rechtstreekse betaling van de studiekosten, de 

werken en de toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

 

Aan de gemeenteraad wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Het is aangewezen dat de stad Kortrijk, stad Harelbeke en CVBA Infrax – naast het 

afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk een ontwerper aanstellen 

voor het opstellen van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken, de 

veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking en de bodemsanering voor de 

opdracht “Infrastructuurwerken Spinnerijstraat”. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld principieel tot deze werken te beslissen en de 

samenwerkingsovereenkomst en het in ontwerp voorgestelde studiecontract goed te 

keuren. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaandelijke bekendmaking gezien de aard van de bestelling (raming lager 

dan 85.000 euro) en gezien daardoor meerder aanbieders volgens keuze worden 

geraadpleegd waarbij onderhandeld kan worden over de voorwaarden van de opdracht 

met een of meer van hen.  Deze gunningswijze biedt de meeste waarborgen betreffende 

prijsvorming en service.  

Het krediet voor het aandeel van de stad Harelbeke zal voorzien worden bij de 

eerstvolgende budgetwijziging van het investeringsbudget 2017. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het studiecontract, 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 

hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien 

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

 

 

6 Infrastructuurwerken in de private verkaveling "Beeklaan" (VK 

Bouwonderneming Gino Feys). Goedkeuren tracé der werken. 

Op gronden gelegen in de Beeklaan zal Bouwonderneming Gino Feys, Vlasaardstraat 25 

te 8210 Zedelgem, een verkaveling realiseren. 

 

De verkaveling omvat 24 loten voor woningbouw. 

 

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

het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) “Arendswijk”, goedgekeurd door de 

Gemeenteraad op 14.09.2015. 

 

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 (VCRO) ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningverlenende 

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. 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

7 Overeenkomst tussen de stad Harelbeke en de vzw KWC De Velovrienden 

Bavikhove.  Goedkeuring. 

Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Stad Harelbeke en de wielerclub VZW 

KWC De Velovrienden Bavikhove waarbij een bijkomende toelage zal uitbetaald worden. 

 

Anderzijds is het zo dat de Stad sedert jaar en dag logistieke en financiële ondersteuning 

biedt voor de organisatie van de wielerwedstrijd. 

 

Omdat het in het belang van beide partijen is om geformaliseerde afspraken te maken 

met betrekking tot de verhoudingen ten opzichte van elkaar, wordt door het college aan 

de gemeenteraad deze overeenkomst voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Het voorliggende project van overeenkomst is naar het oordeel van het college 

evenwichtig en dient zowel het openbaar belang als het belang van de VZW. 

 

Er is gunstig advies van het bevoegde inspraakorgaan. 

 

De voorliggende overeenkomst werd onderhandeld met de VZW KWC De Velovrienden 

Bavikhove. 

 

De gemeenteraad is hiertoe bevoegd volgens het gemeentedecreet, inzonderheid de art. 

42 par. 1 en 160 par. 2. 

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

8 Stedelijk basisonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket 

schooljaar 2017-2018. 

De voor het schooljaar 2017-2018 toegekende lestijden voor de stedelijke basisscholen 

volgens de telling op 1 februari (de eerste teldag van februari 2017) worden aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

 

Vanaf 01.09.2012 (decreet basisonderwijs van 25.02.1997 zoals laatst gewijzigd op 

23.11.2015) is in het gewoon basisonderwijs een nieuw omkaderingsysteem van 

toepassing, deels gebaseerd op de socio-economische leerlingenkenmerken. 

 



Iedere school heeft vanaf 01.09.2012 een aantal SES (sociaal economisch statuut) 

lestijden, zowel in het kleuter als in het lager. Voor de toekenning van de SES uren wordt 

er rekening gehouden met het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal niet-

Nederlands en het recht op een schooltoelage. 

 

Basisomkadering school Zuid: 

 

Kleuters op 1 februari 115 

4 uren SES 

Leerlingen lager   152 

8 uren SES 

 

Basisomkadering school Noord: 

 

Kleuters op 1 februari 113  waarvan 1 leerling aan 1.5  

7 uren SES 

Leerlingen lager  156  waarvan 1 leerling aan 1.5  

12 uren SES 

 

Basisomkadering school Centrum: 

 

Kleuters op 1 februari 87   

24 uren SES  

Leerlingen lager  153  waarvan 3 leerlingen aan 1.5  

39 uren SES 

 

 

9 stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget 2017-

2018. 

Sedert 01.09.1998 mag het werkingsbudget dat de Vlaamse overheid ter beschikking 

stelt van het gemeentelijk onderwijs aangewend worden voor het personeel 

werkingsbudget (PWB voorheen gekend als beleidsondersteuning) en/of het geheel of 

gedeeltelijk klasvrij maken van de directeur. 

 

De tijdelijke personeelsleden die aangesteld worden, hetzij rechtstreeks in deze uren, 

hetzij ter vervanging van vast benoemde personeelsleden, worden betaald door het 

departement onderwijs.  

 

Het departement onderwijs vordert de volledige loonkost van de tijdelijke 

personeelsleden terug.  

 

Ieder jaar wordt op basis van de leerlingenaantallen en de mogelijkheden van 

klasbezetting door de drie directeuren een voorstel geformuleerd aangaande de minimum 

uren personeel werkingsbudget nodig om het volgend schooljaar kwalitatief te 

organiseren. Vooral voor scholen met een sterke groei is dit eerder nadelig omdat er 

geteld wordt met het leerlingenaantal van het vorig jaar. 

 

Voor het schooljaar 2017 – 2018 zijn dit voor de school Noord 17 uren. Hiermee wordt 

gerichter gewerkt met de klasgroepen o.m. door co-teaching.  

 

Voor de school Centrum zijn dit 19 uren waarmee o.m. een taalklas wordt ingericht en 

ingezet op pre-teaching, leesbeleid, kangoeroeklas en aparte leerlijnen.  

 

Voor de school Zuid zijn dit 14 uren. Deze uren worden voornamelijk gebruikt om de 

hoge leerlingenaantallen in de klassen op te vangen en te kunnen starten met kleine 

peuterklassen.  



 

Hiermee blijven de scholen samen ongeveer op hetzelfde niveau als het lopende 

schooljaar. 

 

De aanwending van het personeelswerkingsbudget 2017 – 2018 in het stedelijk 

basisonderwijs wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 

10 Gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare 

markt.  Gedeeltelijke hervaststelling.  

Door het wegvallen van de detailhandel in dagelijkse producten in de deelgemeente 

Bavikhove dreigt er een gebrek aan aanbod aldaar. Dit is vooral een probleem voor 

mensen met een verminderde mobiliteit die er niet altijd in slagen buiten de 

deelgemeente hun inkopen voor dagelijkse producten te doen.  

 

De organisatie van een wekelijkse markt in de deelgemeente kan hier een 

maatschappelijke nood invullen.   

 

Het aanbod op de markt in Bavikhove wordt beperkt tot vleeswaren en gevogelte, 

geroosterd vlees, vis, snoep en gebak, kaas en zuivel en groenten en fruit. 

 

Er wordt voorgesteld om de markt in Bavikhove te laten doorgaan op maandagnamiddag 

van 13 tot 18 u. De maandagnamiddag is immers een moment dat in relatie tot de 

bestaande markten in de regio nog minder ingevuld is. Er wordt ook enkel gewerkt met 

vaste abonnementen en niet met losse plaatsen.  

 

Ingevolge art. 8  par. 1 van de wet 25.06.1993 betreffende de organisatie van ambulante 

en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, zoals gewijzigd in 2005 en 

2006, worden de wijzigingen aan het gemeentelijk marktreglement in functie van een 

markt te Bavikhove aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Er wordt voorgesteld de wijzigingen te laten ingaan vanaf 01.09.2017. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

11 Uniforme algemene politieverordening.  Zevende wijziging.    

1. De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd 

vastgesteld op 12.04.2010.  Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 

09.12.2013, 28.04.2014, 20.04.2015, 21.12.2015 en 21.11.2016. 

 

Thans ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot zevende wijziging 

van een bepaling in het bijzonder deel voor. 

 

2. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het gemeentelijk reglement m.b.t. de 

ambulante activiteiten op de openbare markt aan te vullen zodanig dat in de 

deelgemeente Bavikhove een wekelijkse markt met zgn. dagelijkse producten kan 

worden ingericht. 

 

Daardoor dient in art. 357 een lid te worden voorzien dat het opstellen van de kramen en 

het ontruimen regelt.  De voorgestelde regeling is geïnspireerd op en gelijklopend met de 

regeling voor de markt te Harelbeke. 

 

3. De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° GD en art. 119 

NGW. 



 

4. Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik van inwerkingtreding van de 

wijzigingen in het gemeentelijk reglement m.b.t. de ambulante activiteiten op de 

openbare markt in functie van de organisatie van een markt in Bavikhove. 

 

 

12 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. 

 

Bij beslissing van 15.05.2017 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van de tarieven van de 

kermisattracties voor de kermis met O.L.H. Hemelvaart en de september kermis n.a.v. 

het verplaatsen van deze attracties wegens de werken op de markt. 

 

2. Het college stelt voor om rubriek 18 te hernummeren en bijkomend punt 18.2. te 

voorzien (zie het gecursiveerde gedeelte) naar aanleiding van de markt die als wijze van 

proef start vanaf 01.09.2017 op het marktplein te Bavikhove.  Ook voor deze markt 

moeten tarieven worden vastgesteld. 

 

18. standgelden wekelijkse markt  

 

18.1. Donderdagmarkt Harelbeke 

 

a. toevallige marktkramers : 2,97 euro per lopende meter  

b. regelmatig komende marktkramers zijn verplicht een abonnement te nemen voor 3 

maanden, ingaande op 01-01, 01-04, 01-07, 01-10, waarvan het bedrag bepaald 

wordt op het aantal lopende meter standplaats x 2,23 euro per lm X 12 

 

Voormelde tarieven worden aangepast per schijf van 0,12 euro aan de kosten van het 

levensonderhoud aan de hand van het resultaat van navolgende formule en enkel in 

geval deze formule een verschil geeft van 0,12 euro of een veelvoud daarvan in meer of 

in min: bedrag van de retributie voormeld x indexcijfer van 01.07 van het voorafgaand 

jaar. Indexcijfer 1997. Bedoeld index is de gezondheidsindex.  

 

Het plaatsrecht waarvan sprake onder b. is eisbaar vanaf de eerste marktdag van het 

kwartaal. Het recht vermeldt in art. a. is eisbaar op de marktdag zelf en is betaalbaar in 

handen van de daartoe aangestelde beambte, tegen afgifte van een ticket of 

ontvangstbewijs. Het bewijs van betaling moet bij iedere uitnodiging vertoond worden.  

 

Behoudens uitdrukkelijk en voor ieder geval te verlenen machtiging door het college van 

Burgemeester en schepenen, wordt geen teruggave gedaan van gekweten standrechten.  



 

De belastbare lengte van de standplaatsen wordt vastgesteld door de daartoe 

aangestelde beambte in functie van de meest uitspringende delen zonder rekening te 

houden met eventuele ledige tussenruimten.  

De gedeelten van één meter worden als een gehele meter aangerekend.  

 

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften van het algemeen stedelijk 

politiereglement en naar de richtlijnen van de marktleider. 

 

18.2. Maandagmarkt Bavikhove  

 

Voor wat betreft de maandagmarkt in Bavikhove worden deze tarieven als volgt 

toegepast. 

 

Enkel abonnementen zijn mogelijk op de markt in Bavikhove.  

 

De standgelden zijn tot eind 2017 beperkt tot 50% van het geldende tarief en vanaf 

01.01.2018 tot 60% van het tarief geldend voor de donderdagmarkt te Harelbeke. 

 

Voor het overige zijn de bepalingen van 18.1. van overeenkomstige toepassing.  

 

3. De voorgestelde tarieven en gebruiksmodaliteiten zijn evenredig ten opzichte van 

de door de stad geleverde diensten en zijn naar het oordeel van de gemeenteraad billijk. 

 

Voor het gebruiksgemak wordt gekozen voor een volledige hervaststelling tot 31.12.2019 

onder voorbehoud van eventuele nog komende tussentijdelijke wijzigingen.  Weliswaar 

worden enkel tarieven voor de markt te Bavikhove voorzien. 

 

4. De gemeenteraad is bevoegd op grond van de art. 43 par. 2, 2° en 15° van het 

gemeentedecreet. 

 

5. De inwerkingtreding is voorzien op 01.09.2017. 

 

 

13 Aanvullend reglement op het wegverkeer, regeling zone met beperkte 

parkeertijd (blauwe zone) centrum en stationsomgeving. Hervaststelling. 

1. Bij beslissing van de gemeenteraad van 16.06.2014 werd het aanvullend 

reglement op het wegverkeer, regeling met beperkte parkeertijd (blauwe zone) centrum 

en stationsomgeving hervastgesteld.  Dit dossier werd voorbereid en beheerd door de 

verkeersbeleidscoördinator van de politiezone Gavers. 

 

Voor wat de gedeelten betreft van toepassing op de gewestweg N43 werd het reglement 

ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse overheid, Vlaams ministerie van mobiliteit 

en openbare werken.  

 

Bij besluit van de 12.08.2014 van het afdelingshoofd van het agentschap wegen en 

verkeer werd het aanvullend reglement niet goedgekeurd. 

 

Het agentschap verkeer onthield zijn goedkeuring omwille van volgende redenen: 

 

- het ontbreken van een plan waarop de grenzen van de zone waren aangegeven 

(alhoewel de grenzen duidelijk in het tekstgedeelte van het reglement waren 

aangegeven); 

- de opname van de regeling van de bewonerskaart en de kaart voor 

hulpverstrekkers in het aanvullend reglement (alhoewel op die wijze geen enkel 

wettelijke of reglementaire bepaling werd geschonden, minstens toch niet door de 



toezichthoudende overheid werd aangetoond waarin dergelijke schending zou 

kunnen hebben in bestaan); 

- de vermelding van de signalisatie eenvoudiger kon (alhoewel nergens werd 

aangegeven waarin de vereenvoudiging dan wel zou kunnen bestaan); 

- bord E9i een bord is dat parkeerplaatsen voor moto’s aanduidt, daar waar dit niet 

de bedoeling zou zijn 

 

2. Door het vertrek van de verkeersbeleidscoördinator en de moeilijkheden met de 

vervanging ervan, werd aan de brief van 12.08.2014 tot op vandaag geen gevolg 

gegeven. 

 

Naar toepassing toe van het aanvullend reglement op de niet-gewestweg gedeelten 

vormt dit geen probleem.  Het reglement is voor deze gedeelten immers niet aan 

goedkeuring van de Vlaamse overheid onderworpen. 

 

Ook voor de gedeelten van de N43 is er strikt juridisch geen probleem, gezien er 

rechtspraak bestaat (zelfs van het Hof van Cassatie) waaruit blijkt dat iedere 

weggebruiker alle ter plaatse opgestelde verkeerstekens – al dan niet krachtens een 

reglement dat werd goedgekeurd – moeten naleven (Hof van Cassatie, 3de kamer, AR 

c.08.0471.N, arrest van 18.01.2010 inzake de gemeente Laarne en de gemeente 

Berlare). 

 

3. Nu opnieuw een vaste verkeersbeleidscoördinator bij de politiezone in dienst is, 

verdient het toch aanbeveling de problematiek “juist” te zetten.  Daarbij wordt 

inhoudelijk en qua finaliteit niets aangepast aan de beslissing van de gemeenteraad van 

16.06.2014, tenzij een vermindering van de parkeerduur op het Marktplein en in de 

Hospitaalstraat tot 2 uur, zijnde de normale duur.  Zodoende wordt, ter ondersteuning 

van huidige beslissing, de motivering van de gemeenteraadsbeslissing van 16.06.2014 

hernomen.  

 

Voorafgaandelijk heeft de verkeersbeleidscoördinator van de zone contact gehad met de 

diensten van het agentschap wegen en verkeer. 

 

4. De parkeerdruk in de centrumstraten van de stad is door het langdurig parkeren 

van die aard dat er te weinig parkeerruimte is voor de bezoekers van de handelszaken op 

de N43 te Harelbeke.  

 

In de loop van 2013 en 2014 vonden evaluaties plaats van diverse aspecten betreffende 

de blauwe zone. Deze wijzigingen maken deel uit van dit reglement.  

 

- Op 22.10.2013 heeft het college van burgemeester en schepenen, naar aanleiding 

van het verslag van de beperkte mobiliteitscommissie dd. 03.10.2014, beslist om 

het stuk Tuinstraat tussen de Ballingenweg en Gaversstraat toe te voegen aan de 

zone met beperkte parkeertijd.  

- De raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst vroeg dd. 10.10.2013 

een evaluatie van de bewonersparking in de Noordstraat. Op 17.12.2013 heeft het 

college van burgemeester en schepenen, naar aanleiding van het verslag van de 

beperkte mobiliteitscommissie dd. 21.11.2013, beslist om de bewonersparking 

(kant spoorweg) in de Noordstraat af te schaffen en om te vormen tot 

parkeerplaatsen zonder tijdsduur. 

- Op 11.02.2014 heeft het college van burgemeester en schepenen, naar aanleiding 

van het verslag van de beperkte mobiliteitscommissie dd. 09.01.2013, beslist om 

in de Gaversstraat geen bewonersparkeren meer te organiseren.  

- Op 18.03.2014 heeft het college van burgemeester en schepenen, naar aanleiding 

van het verslag van de beperkte mobiliteitscommissie dd. 20.02.2014, beslist om 

de Overleiestraat tussen de brug en Eierstraat toe te voegen aan de blauwe zone.  

 



Er zijn dus redenen om, in het nastreven van een evenwicht, een en ander via een 

aanvullend verkeersreglement te regelen. Ter wille van de leesbaarheid en het 

gebruiksgemak wordt alles opgenomen in één reglement zodat de oude reglementen, 

met ingang van inwerkingtreding van onderhavig reglement, kunnen worden opgeheven.  

 

Gezien het aanvullend reglement deels van toepassing is op een gewestweg, dient dit 

reglement ter goedkeuring te worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, 

Departement Mobiliteit en Openbare werken, afdeling beleid mobiliteit en 

verkeersveiligheid.   

 

De zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) dient, gezien het voorgaande, ingericht 

in het centrum en stationsomgeving, waarin volgende straten en straatgedeelten zijn 

gelegen: 

 

- Andries Pevernagestraat (stuk Kortrijksestraat en Ballingenweg) 

- Ballingenweg (tussen Tuinstraat en huisnummer 19) 

- Boterpotstraat 

- Forestiersstraat 

- Gaversstraat (tussen Eilandstraat en Zuidstraat) 

- Gentsestraat (N43) 

- Hospitaalstraat 

- Kortrijksestraat (N43 - parkings langs de 2 rijvakken en de uiteinden van de 

middenparking) 

- Marktstraat (N43) 

- Marktplein 

- Noordstraat (kant woningen) 

- Overleiestraat (tussen leiebrug en Eierstraat) 

- Paretteplein 

- Pieter de Coninckstraat 

- Stationsplein 

- Stationsstraat 

- Tuinstraat (kant woningen - tussen Wagenweg en Gaversstraat) 

- Zuidstraat (tussen Gaversstraat en Arendstraat) 

 

De afbakening van de blauwe zone wordt weergegeven op een aan de gemeenteraad 

voorgelegd plan gehecht aan een mail van de verkeersbeleidscoördinator van 13.06.2017 

(zie de eerste opmerking van het agentschap wegen en verkeer in de beslissing van 

12.08.2014). 

 

De regeling van de bewonerskaart en de kaart voor hulpverstrekkers in het aanvullend 

reglement maakt deel uit van een afzonderlijk reglement (zie de tweede opmerking van 

het agentschap wegen en verkeer in de beslissing van 12.08.2014). 

 

De gemeenteraad dient dit reglement her vast te stellen.  

 

De gemeenteraad is hiertoe bevoegd overeenkomstig artikel 42 par. 2 en artikel 43 par. 

2, 2° van het gemeentedecreet. 

 

  



 

14 Gemeentelijk reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten voor 

bewoners en zorgverstrekkers. Hervaststelling. 

1. Het ministerieel besluit van 09.01.2007 (B.S. van 24.01.2007) verving met ingang 

van 01.02.2007 het begrip bewonerskaart door het begrip gemeentelijke parkeerkaart. 

 

Daardoor kon (kan) de gemeente, bij beslissing van de gemeenteraad, naast aan 

bewoners ook aan andere categorieën van personen via de toekenning van een 

gemeentelijke parkeerkaart parkeerfaciliteiten toekennen. 

 

2. De gemeentelijke parkeerkaartregeling was – voor zorgverstrekkers - het 

voorwerp van een gemeentelijk reglement van 08.10.2007.  De regeling voor 

bewonersparkeren werd opgenomen in het aanvullend wegverkeersreglement 

betreffende de beperkte parkeerduur, laatst het reglement vastgesteld door de 

gemeenteraad van 16.06.2014.   

 

3. De opname van de regeling van de bewonerskaart en de kaart voor 

hulpverstrekkers in het aanvullend reglement was een van de redenen waarom de 

Vlaamse overheid, Vlaams ministerie van mobiliteit en openbare werken, de 

gemeenteraadsbeslissing van 16.06.2014 voor de N43 niet goedkeurde.   

 

4. Bijgevolg moeten de bepalingen van art. 2 en 3 van het gemeenteraadsbesluit van 

16.06.2014 en van het gemeenteraadsbesluit van 08.10.2007 in een afzonderlijke 

beslissing worden hernomen.  

 

5. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor dit te doen zonder 

inhoudelijke wijzigingen aan te brengen zodat, wat motivering betreft, kan worden 

verwezen naar de beslissingen die de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en 

zorgverstrekkers hebben ingevoerd of gewijzigd. 

 

6. Ingevolge het aangehaalde ministerieel besluit van 09.01.2007 moeten de 

voorwaarden van uitreiking, de afmetingen van de kaart, het maximum aantal 

nummerplaten dat op de kaart kan worden vermeld en de geldigheidstermijn worden 

aangegeven. 

 

De gemeenteraad dient dit reglement her vast te stellen. De gemeenteraad is hiertoe 

bevoegd volgens artikel 42 par.2, artikel 43 par. 2° en artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

15 Vragenkwartiertje. 


