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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Oprichting zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring en beslissing tot deelname. 

Aanleiding 

 

1. Op 17.10.2016 besliste de gemeenteraad deel te nemen aan het verder onderzoek 

betreffende de modaliteiten van een eventuele oprichting door het OCMW Harelbeke van 

een zorgbedrijf in functie de concrete Harelbeekse context en de concrete vormgeving 

van dit zorgbedrijf. 

 
De conceptnota van Vlaams minister Homans en het daaruit voortvloeiende 

ontwerpdecreet Lokaal Bestuur met de door de Vlaamse regering gewenste integratie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in de gemeentebesturen was 

daarbij bepalend.   De diverse conceptnota’s en het ontwerpdecreet sturen aan op één 

politieke en één ambtelijke aansturing, echter met behoud van het OCMW als 

rechtspersoon. 

 

De grote lijnen liggen vast en het lijkt belangrijk om tijdig een gepaste lokale invulling uit 

te werken, zodat uiteindelijk de (zwakkere) burger en de oudere nog steeds verder een 

beroep kan doen op een sterke openbare dienstverlener om zijn of haar noden te kunnen 

lenigen en dit op een kwalitatieve manier tegen een aanvaardbare prijs voor de burger, 

zonder de financiële draagkracht van de lokale overheid te zwaar onder druk te zetten, 

zowel op heden als naar de toekomst toe.  

 

2. Ondertussen ging een stuurgroep en een aantal werkgroepen (met 

vertegenwoordigers van de stad en het OCMW) aan de slag. 

 

3. Op basis van de conceptnota ‘De toekomst van het lokaal ouderenbeleid in 

Harelbeke’, motivatienota tot oprichting van een publiekrechtelijke vereniging zorgbedrijf 

Harelbeke, stelt het college de gemeenteraad voor te concluderen dat de oprichting van 

een extern verzelfstandigd agentschap (bedoeld in Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-

decreet) het best voldoet aan de verwachtingen van het beleid enerzijds maar ook een 

goede grondslag vormt voor een duurzaam openbaar zorgaanbod anderzijds.  

 

4. De keuze voor een extern verzelfstandigd agentschap heeft, samengevat, volgend 

doel: 

 

- behoud van kwaliteit en betaalbare zorg; 

- aandacht voor het zorgcontinuüm; 

- potentiële winsten niet naar aandeelhouders maar herinvesteren in 

dienstverlening; 

- beantwoorden aan de nood aan met: 

o “prijssetting”; 

o Doelgroepenbeleid; 

o hiaten in de hulpverlening opvullen; 

- behoud van het publiekrechtelijk karakter en democratische inslag; 

- betere lange termijn visie; 

- betere benchmarking t.o.v. private sector; 

- grondslag leggen voor toekomstige mogelijke regionale samenwerking; 



- voorbereid zijn om een sterke (potentiële) concurrentiële positie in te nemen. 

 

Op die wijze wenst men ook de basis leggen voor verdere toekomstige mogelijkheden of 

opportuniteiten: 

 

- goedkoper statuut personeel met weerslag op kostenplaatje; 

- bijkomende subsidiemogelijkheden (bv. ervaringsfonds); 

- mogelijkheid om flexibeler aanwerven personeel; 

- eigen personeelsbeleid; 

- eigen financieel beleid; 

- sneller bereik van schaalgrootte voordelen bij samenwerking met “gelijkaardige 

aanbieders”; 

- toekomstige samenwerkingsmogelijkheden (W13). 

 

5.  De voorgelegde motivatienota geeft verder toelichting bij de visie en missie van 

het op te richten zorgbedrijf, de statuten, de in te brengen diensten (inbegrepen de 

ondersteunende diensten) en erkenningen, het over te dragen en ter beschikking te 

stellen personeel, de inbreng van roerende en onroerende goederen, de overdracht van 

subsidies en de regeling van de financiële middelen lastens de stad. 

 

De inbreng om niet door de stad van het gebouw ‘De Rijstpekker’ is in de 

motiveringsnota voorzien. 

 

Wat financiële middelen betreft stelt de motivatienota dat vanaf het nieuw meerjarenplan 

(2020) het zorgbedrijf “rechtstreeks vanuit de stad dit deel van de huidige OCMW toelage 

[zal] ontvangen dat dient om het zorgaspect te financieren.” 

 

Verder stelt de motivatienota: 

 

“De toelagen die het OCMW op heden ontvangt voor het aspect zorg zullen worden 

geïncorporeerd in de ene stedelijke toelage.  Dit zal volgende omvatten: 

- Stadstoelage 

- Gemeentefonds 

- Regularisatiepremie (voormalige geco’s) 

- …” 

 

6. De voorlegde ontwerpstatuten beogen globaal gesproken een tweevoudige 

doelstelling: enerzijds het behoud dan wel versterken van de democratische controle op 

de beleidsdoelstellingen en anderzijds het installeren van een flexibele operationele 

werking. 

 

7. De beslissing van de OCMW-raad tot het oprichten van een zorgbedrijf zoals 

voorgesteld moest blijkens art. 270 par. 1, 5° en 6° van het OCMW-decreet alvorens de 

OCMW-raad een beslissing nam worden geadviseerd door het college van burgemeester 

en schepenen.   

 

Dit gebeurde op 04.07.2017 en navolgend op 22.08.2017.  

 

8. Het met redenen omklede besluit van de OCMW-raad van tot oprichting van een 

zorgbedrijf binnen de juridische structuur van een extern verzelfstandigd agentschap 

(bedoeld in Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet) en de statuten van de 

vereniging, alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, 

zijn krachtens art. 220 van het OCMW-decreet onderworpen aan de goedkeuring van de 

gemeenteraad. 

 

Voorgestelde beslissing 

 



- De beslissing van de OCMW-raad tot oprichting van een zorgbedrijf Harelbeke 

binnen de juridische structuur van een extern verzelfstandigd agentschap bedoeld 

in Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet, de statuten van de vereniging, 

alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, 

worden goedgekeurd. 

- De gemeenteraad beslist dienvolgens tot deelname aan het zorgbedrijf Harelbeke 

overeenkomstig de bepalingen van de voorgelegde en goedgekeurde statuten. 

- Een afschrift van deze beslissing dient op dezelfde dag naar het OCMW Harelbeke 

en de Vlaamse Regering verstuurd voor verder gevolg. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Actieplan bouwkundig erfgoed. Akkoord. 

Het college besliste op 20.06.2016 tot de opmaak van in het actieplan bouwkundig 

erfgoed, één van de taken van de nieuwe intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 

Leiedal. 

 

Op 14.09.2009 werd de Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed vastgesteld. Het 

actieplan bouwkundig erfgoed is een visie- en afwegingskader voor panden op de 

inventaris bouwkundig erfgoed, gesteund op een methodiek ontwikkeld door o.m. het 

Team Vlaams Bouwmeester en Universiteit Gent in opdracht van de stad Oostende.   

 

Het actieplan is een onderdeel van het erfgoedbeleid. Dit bewaart de historische diepte 

van de stad, bevordert de diversiteit van de stad en leidt tot duurzaamheid. 

Bovendien is sinds 01.01.2017 de bevoegdheid voor het formuleren van een erfgoedtoets 

als adviesverlening van vergunningsaanvragen verschoven van Vlaams naar lokaal 

niveau. Bij een aanvraag naar aanpassingen aan of sloop van een geïnventariseerd pand, 

is het de stad die voortaan een onderbouwde motivatie m.b.t. de erfgoedwaarde dient te 

formuleren. Het actieplan is in dit kader een uitdieping van de Vlaamse inventarisatie die 

in 2009 vastgesteld werd. Het actieplan moet duidelijkheid verschaffen voor burger en 

bestuur inzake verbouwings- en sloopmogelijkheden voor panden op de inventaris. 

 

Alle items op de inventaris bouwkundig erfgoed werden opnieuw bezocht en gewaardeerd 

vanop het openbaar domein op basis de kenmerken van het gebouw, de omgeving en de 

ruimtelijke structuur. Daarnaast werden op het grondgebied verschillende gebieden 

onderscheiden, met een eigen erfgoed en dynamiek, verder benoemd als 

ontwikkelingsprofielen.  

 

De ontwikkelingsprofielen zijn: 

 

-  de historische kern van Harelbeke; 

-  naoorlogs Harelbeke met minder erfgoedwaarden; 

-  dorpskernen van Stasegem, Hulste en Bavikhove (elk apart profiel); 

-  open ruimte (nabij de stad, rond Hulste en Bavikhove, Hoog-Wallegem) met een 

focus op hoeves en vlasverleden. 

 

Dit leidde tot een waardering in 3 locuswaarden met in hoofdlijnen volgende kenmerken: 

 

-  hoge locuswaarde: erfgoedwaarde gebouw zeer hoog en behoud. Deze gebouwen 

worden niet gesloopt, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. Respect 

voor erfgoedwaarde primeert in architectuur, materiaalgebruik. Bij uitbreiding moet 

het nieuwe gedeelte op architecturaal aanvaardbare wijze afgestemd zijn op het 

erfgoedpand. De erfgoedtoets is vereist. 



-  middelhoge locuswaarde: erfgoedwaarde gebouw minder en andere factoren meer 

doorslaggevend. Gebouwen kunnen grondig verbouwd worden mits behoud van de 

erfgoedelementen en met een architectuur die deze respecteert. In principe wordt 

het gebouw niet gesloopt. Sloop kan echter overwogen worden mits een grondige 

motivatie en een beoordeling van de nieuwbouw.  

-  lage locuswaarde: erfgoedwaarde laag. Deze gebouwen kunnen afgebroken worden. 

 

Er wordt tevens een kwaliteitscommissie opgericht om bij bepaalde bouwaanvragen tot 

sloop of verbouwing bij gebouwen van hoge of middelhoge locuswaarde te adviseren. 

 

Het document geeft tevens enkele inspirerende voorbeelden van hoe met erfgoed kan 

omgegaan worden in verbouwingen. 

 

Er wordt een communicatietraject voorzien naar de betrokken eigenaars met een 

informatievergadering op 12.09.2017 en informatie op de website. 

 

De vastlegging van het actieplan heeft geen decretale bevoegdheid en wordt aan de 

gemeenteraad voorgelegd binnen de restbevoegdheid van art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet. 

 

3 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. Definitieve vaststelling. 

 

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 van Burgemeester en Schepenen 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 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 heeft op 19.06.2017 de nieuwe straatnaam “Karperstraat” principieel 

vastgesteld.  

 

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen dat minstens 30 dagen 

duurde. 

 



Tijdens de periode van openbaar onderzoek, dat liep van 07.07.2017 t.e.m. 05.08.2017, 

werden er geen schriftelijke bezwaren ingediend. 

 

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

definitief vast te stellen. 

 

4 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. Definitieve 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 gemeente, namelijk Harelbeke en Kuurne. 

 

Op het grondgebied Harelbeke:  

 

- 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 op 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 heeft op 19.06.2017 de nieuwe straatnamen ‘Veldovenstraat’ & 

‘Eenhanestraat’ principieel vastgesteld.  

 

Het dossier werd aan een openbaar onderzoek onderworpen dat minstens 30 dagen 

duurde. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek, dat liep van 07.07.2017 t.e.m. 05.08.2017, 

werden er geen schriftelijke bezwaren ingediend. 

 

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

definitief vast te stellen. 

 

5 Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de 

oprichting van de Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-

Kuurne-Lendelede. Aanpassing. 

De gemeenteraad besliste op 10.05.2010 tot de oprichting en goedkeuring van de overeenkomst met 
statutaire draagkracht betreffende de interlokale vereniging wonen Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en 
Lendelede. 
 

De samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt voor onbepaalde duur en ondertekend 

door 8 deelnemers aan de interlokale vereniging: gemeentebesturen en OCMW’s van  

Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en Lendelede. 

 

Op 22.06.2017 besliste minister Homans om aan Woonwijs een subsidie van 262.565,39 euro toe te 
kennen. Hiermee krijgt Woonwijs Vlaamse subsidie voor de periode 1 oktober 2017 tot en met 31 
december 2019. 



 

Het beheerscomité wenst de bestaande samenwerkingsovereenkomst vanaf de komende 
subsidieperiode aan te passen. Er worden 3 inhoudelijke wijzigingen voorgesteld. Er wordt tegelijk 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal formuleringen aan te passen. 
 

- Onder punt 2 ‘Interne organisatie en werking’ bepaalt de samenwerkingsovereenkomst het 
volgende: ‘De deelnemers kunnen een plaatsvervanger aanwijzen die de afgevaardigde vervangt 
bij afwezigheid. Voor de deelnemende gemeenten is de plaatsvervanger de burgemeester of een 
schepen.’ en ‘Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de 
stemgerechtigde vertegenwoordigers aanwezig is.’  
 
Dit houdt in dat het beheerscomité slechts kan vergaderen als er minstens 5 van de 8 
vertegenwoordigers aanwezig zijn. In praktijk moet echter worden vastgesteld dat het quorum 
regelmatig niet gehaald wordt, ondermeer door het niet doorsturen van de uitnodiging naar de 
plaatsvervanger.  
 

Na overleg met de juridische dienst van de stad Harelbeke en het agentschap 

binnenlands bestuur, stelt het beheerscomité voor om het systeem van 

plaatsvervangers te vervangen door een systeem van volmachten. Hierdoor zou de 

eerste van bovenvermelde bepalingen vervangen worden door volgende tekst: ‘Een 

lid van het beheerscomité kan aan één van de andere leden een schriftelijke 

volmacht geven om hem te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering. 

Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht.’ Dit houdt in dat er geen 

plaatsvervangers meer moeten worden aangesteld. 

 

- Onder punt 4 ‘Financieel aspect van de samenwerking’ bepaalt de samenwerkingsovereenkomst 
het volgende: ‘De financiële inbreng van de deelnemende gemeenten, wordt als volgt 
vastgesteld: 
de totale projectkost wordt verminderd met de Vlaamse en provinciale subsidies en 

verminderd met de totale financiële inbreng van het bestaand personeel. Het 

restbedrag wordt via onderstaande verdeelsleutel, op basis van de aanwezige 

huishoudens op 1 januari 2010, financieel gedragen door de deelnemende 

gemeenten: 

- 19,57 % voor de gemeente Deerlijk; 

- 48,01 % voor de stad Harelbeke; 

- 22,77 % voor de gemeente Kuurne 

- 9,65 % voor de gemeente Lendelede. 

Deze verdeelsleutel kan na drie jaar worden herzien.’ 

 

Op 08.07.2016 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse regering 

(BVR) inzake de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van 

het lokaal woonbeleid goed. Hiermee is de subsidiëring van het project sterk 

gewijzigd en is een inbreng van bestaand personeel niet langer mogelijk. Bovendien 

zijn de bovenvermelde verdeelsleutels, die gebaseerd zijn op het aantal huishoudens 

op 01.01.2010, achterhaald.  

Er wordt voorgesteld om de verdeelsleutel te berekenen bij start van een nieuwe 

subsidiëringsperiode en dit gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari van het 

jaar voorafgaand aan een nieuwe subsidiëringsperiode of op het meest recente 

beschikbare cijfer bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voorafgaand 

aan een nieuwe subsidiëringsperiode.   

 

Daarom wordt volgende tekst voorgesteld: ‘De financiële inbreng van de 

deelnemende gemeenten wordt als volgt vastgesteld: de totale projectkost wordt 

verminderd met de Vlaamse en provinciale subsidies. Het restbedrag wordt financieel 

gedragen door de deelnemende gemeenten, volgens een verdeelsleutel berekend op 



basis van het aantal huishoudens per gemeente op 1 januari van het jaar 

voorafgaand aan een nieuwe subsidiëringsperiode, of de meest recente gegevens 

beschikbaar bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (op heden gekend 

als Statbel) voorafgaand aan de nieuwe subsidiëringsperiode.’ 

 

Bij wijze van toelichting is onderstaand de verdeelsleutel voor de periode oktober 

2017 – december 2019: 

- 19,68 % voor de gemeente Deerlijk; 

- 48,19 % voor de stad Harelbeke; 

- 22,51 % voor de gemeente Kuurne 

- 9,61 % voor de gemeente Lendelede. 

 

- Op vraag van het beheerscomité wordt het bestaande huishoudelijk reglement geïntegreerd in 
de samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor worden volgende bepalingen uit het huishoudelijk 
reglement opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst: 
o Deskundigen die uitgenodigd worden tot het bijwonen van de vergaderingen van de 

stuurgroep, zijn niet stemgerechtigd. 
o De leden van de stuurgroep kunnen tot 3 werkdagen voor de vergadering bijkomende 

agendapunten met toelichtingsnota binnen brengen op het secretariaat. 
o De bepalingen rond de samenstelling en bevoegdheid van het dagelijks bestuur, zoals 

opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
 

- De werknaam ‘Woonwijs’ werd aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. 
 

- Onder punt 1.4 wordt de vermelding ‘periodes van 3 jaar’ telkens vervangen door 
‘subsidiëringsperiode’.  
 
Hoewel een subsidiëringsperiode in het verleden altijd gelijk was aan 3 jaar, zal dit vanaf de 
volgende subsidiëringsperiode veranderen in een periode van 2 jaar en 3 maanden en daarna 
wellicht in een periode van 6 jaar. 
 

- Een aantal bepalingen uit het subsidiedecreet van 08.07.2016 worden overgenomen: 
 

o De term ‘beheerscomité’ wordt vervangen door ‘stuurgroep’.  
o De stuurgroep zal minstens twee keer per volledig werkingsjaar en minstens één keer per 

onvolledig werkingsjaar overleggen. 
o Een afschrift van het verslag van elke vergadering wordt binnen de 3 weken voor 

kennisgeving bezorgd aan de colleges van burgemeester en schepenen van de 
deelnemende gemeenten en OCMW’s en aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. 

 

- De samenstelling van de stuurgroep wordt opnieuw geformuleerd. De zinsnede ‘de schepen 
huisvesting/wonen (of schepen ruimtelijke ordening of schepen welzijn) van iedere deelnemende 
gemeente’ wordt vervangen door ‘een lid van het college van burgemeester en schepenen van 
elke deelnemende gemeente, bij voorkeur bevoegd voor wonen, huisvesting, ruimtelijke ordening 
of welzijn’.  
 

- Er wordt eveneens toegevoegd dat Wonen-Vlaanderen uitgenodigd wordt tot de vergaderingen 
van de stuurgroep. 

- Alle vermeldingen die verwijzen naar de eerste subsidieperiode en het nieuwe aan te werven 
personeel (periode 2011-2014) werden geschrapt. 

 



- Op het vlak van het budget, wordt bij elke nieuwe subsidiëringsperiode een programma met 
bijhorend budget opgemaakt voor de betrokken jaren. Dit vervangt de bepaling dat het 
beheerscomité jaarlijks tegen 15 september een programma, met bijhorende begroting, 
vaststelt voor het volgende werkingsjaar en dit ter goedkeuring aan de deelnemende 
gemeenten en ter kennisgeving aan de andere deelnemers wordt gezorgd. 

 
De bovenstaande wijzigingen gaan in vanaf de start van de eerstvolgende 

subsidiëringsperiode, zijnde 01.10.2017. 

 

De aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst werd besproken met het dagelijks bestuur van 
Woonwijs op 15.11.2016, 10.01.2017 en 04.05.2017 en met het beheerscomité op 16.12.2016 en 
11.05.2017.  
 
Het dossier werd besproken in de raadcommissie grondgebiedszaken van 12.07.2017. 
 

De aanpassingen worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   
Omwille van de leesbaarheid wordt, met behoud van de niet te vervangen bepalingen van de 
overeenkomst, de overeenkomst integraal opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. 
 
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet. 
 

6 Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort. 

Hervaststelling. 

1. De overeenkomst vzw De Poort – stad - OCMW 

 

De samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd op 19.01.2015. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer de 

financiële bijdrage van de stad en het OCMW Harelbeke aan vzw De Poort voor het aantal 

huurwoningen dat het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort in portefeuille heeft en 

hieraan gekoppeld de groei van het patrimonium in Harelbeke. 

 

De gemeenteraad ging op 21.11.2016 akkoord met een addendum, waarbij het aantal te 

betoelagen woningen verhoogd werd en waarbij de uitbetalingsmodaliteiten werden 

aangepast.  

 

De uitbetalingsmodaliteiten werden gewijzigd om de toelage in 1 keer te betalen en niet 

langer met een voorschot en een afrekening te werken. Het addendum werd zo opgesteld 

dat de toelage voor een bepaald jaar betaald wordt in het daaropvolgende jaar. Deze 

werkwijze heeft 2 gevolgen: 

 

- De toelage voor het jaar 2017 (eerste jaar van de nieuwe betalingsmodaliteiten) 

wordt pas in 2018 betaald. 

- De toelage voor 2020 wordt in 2021 uitbetaald, terwijl de 

samenwerkingsovereenkomst en het addendum tot eind 2020 lopen. 

 

2. Voorstel van aanpassing 

 
- De andere gemeenten in het werkingsgebied van SVK De Poort geven een toelage 

in het jaar zelf. Om de jaarlijkse toelages aan De Poort niet te onderbreken en om 

eenduidige modaliteiten te hebben als de andere gemeenten in het 

werkingsgebied van SVK De Poort, wordt voorgesteld om de betalingsmodaliteiten 

opnieuw aan te passen. De aanpassing dient om de toelage voor 2017 in 2017 te 

kunnen uitbetalen. Daarnaast zal er na afloop van de 



samenwerkingsovereenkomst in 2020 geen latere uitbetaling in 2021 meer nodig 

zijn. 

 

Dit wordt als volgt opgenomen in het addendum: ‘De stad Harelbeke betaalt 

uiterlijk op 1 mei van jaar x de toelage voor het jaar x, gebaseerd op het aantal 

woningen in portefeuille op 31 december van jaar x -1, zoals vermeld in het 

jaarverslag.’  

 

Deze wijziging heeft geen bijkomende uitgave tot gevolg, enkel een verschuiving 

van budgetten op de meerjarenplanning. 

 

- Aangezien het aantal woningen op datum van 31.12.2014 ondertussen bekend is, 

wordt de nulmeting niet langer omschreven als ‘x’, maar worden concrete cijfers 

gebruikt:  

‘Voor het bepalen van de toelage, wordt vanaf 2017 volgend schema gehanteerd, 

waarbij de voorwaarde geldt dat dit maximumtoelagen zijn, rekening houdend 

met het aantal woningen in portefeuille.  

Het aantal gerealiseerde woningen is overdraagbaar naar een volgend jaar.  

o 31.12.2014: nulmeting = x = 27 woningen  

o Toelage 2017: x + 8 of 35  woningen 

o Toelage 2018: x + 12 of 39 woningen 

o Toelage 2019: x + 16 of 43 woningen 

o Toelage 2020: x + 20 of 47 woningen.’ 

 

Het addendum werd besproken in de raadscommissie grondgebiedszaken op 12.07.2017. 

 

Het wordt nu aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

7 Gemeentelijke gevelrenovatiepremie. Vrijstelling isolatieverplichting 

bouwkundig erfgoed. Goedkeuring. 

De gemeentelijke gevelrenovatiepremie werd door de gemeenteraad op 16.09.1991 

goedgekeurd om de renovatie en verfraaiing van de zichtbare delen van de woning aan 

te moedigen en op die manier het straatbeeld te verfraaien. Toen werd de premie 

beperkt tot eengezinswoningen, mogelijk omdat de meeste meergezinswoningen op het 

grondgebied toen nog niet aan renovatie toe waren.  

 

Het oorspronkelijke reglement werd gewijzigd op 17.07.2006. Op 20.01.2014 keurde de 

gemeenteraad het reglement betreffende de huisvestingspremies goed, waarvan de 

gemeentelijke gevelrenovatiepremie een onderdeel was. In het kader van duurzaamheid 

en energiezuinigheid van de woningen werd een minimum isolatiewaarde opgelegd bij 

het uitvoeren van de gevelrenovatiewerken.  

 

Bij wijziging van het reglement op 21.12.2015 werd de premie ook toegankelijk gemaakt 

voor eigenaars van woongelegenheden in meergezinswoningen.  

 

De gemeenteraad beslist in huidige zitting over het gemeentelijk actieplan onroerend 

erfgoed goed. De panden op de inventaris bouwkundig erfgoed krijgen in het actieplan 

een locuswaarde toegekend (lage, middelhoge of hoge locuswaarde).  

Panden die op de inventaris bouwkundig erfgoed zijn opgenomen, krijgen in de EPC-

regelgeving een uitzondering omdat die gevels vaak niet of moeilijke te isoleren zijn, 

zonder de erfgoedwaarde aan te tasten. Om eigenaars van deze panden te stimuleren de 

gevel te renoveren, wordt voorgesteld om panden, die in het gemeentelijke actieplan 



onroerend erfgoed een hoge of middelhoge locuswaarde hebben, vrij te stellen van de 

isolatievoorwaarde bij het aanvragen van de gemeentelijke gevelrenovatiepremie. 

 

Het college van burgemeester en schepenen besprak de vrijstelling op 20.06.2017 bij de 

bespreking van het actieplan Bouwkundig Erfgoed. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken besprak de voorgestelde vrijstelling op 

12.07.2017 ter gelegenheid van de bespreking van het actieplan Bouwkundig Erfgoed. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet. 

 

 

8 Verkoop van het vroegere politiekantoor Marktstraat 53. Goedkeuren 

verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd door de 

afdeling Vastgoedtransacties. 

Sinds de verhuis van het politiecommissariaat naar de Deerlijksesteenweg staat het 

vroegere politiekantoor in de Marktstraat 53 leeg en te koop. De raad besliste op 

09.09.2013 om dit onroerend goed (lot 1 op het plan van 05.03.2013 van landmeter 

Callewaert met een oppervlakte van 1.021 m²) te verkopen. Dit lot 1 omvat het oude 

gebouw uit 1882, de recentere aanbouw met hellend vlak en de open circulatieruimte tot 

op de hoogte van de achterperceelsgrens van de ‘vrijplaats’. De zone vanaf die 

achterperceelsgrens (zijnde de volledige parking) zit niet in de verkoop. Dit blijft 

stadseigendom waarop een ‘recht van doorgang’ komt om aldus een directe uitweg naar 

de Ballingenweg te geven.  

 

Aangezien er zich in de loop van 2014 geen kandidaten meldden met een concrete bod 

van minstens 700.000 euro, stelde de gemeenteraad in zitting van 19.10.2015 dat deze 

minimumprijs wellicht te hoog was. Dit gelet op de eerder beperkende 

ontwikkelingsvoorschriften van voormeld RUP zoals het behoud van de voorgevel, een 

bouwverbod kant Ballingenweg, de maximale bouwmogelijkheden en –lijn, ... en gelet op 

de gehanteerde parkeernorm.  

Op 19.10.2015 gaf de raad haar akkoord aan de vernieuwde prijsvoorwaarde, zoals 

besproken met de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties (als opvolger van het vroegere 

Aankoopcomité). Voor deze verkoop werd de nieuwe richtprijs bepaald op 500.000 euro.  

 

Tijdens de nadien gevoerde procedure ‘verkoop tegen biedingen’ bezochten diverse 

kandidaat-kopers het pand doch een concreet of aanvaardbaar bod bleef uit.  

Pas recent meldde de private investeerder zich bereid akkoord te gaan met de 

verkoopvoorwaarden én met de vraagprijs van 500.000 euro. 

 

De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties legt thans de ontwerpakte aan de raad voor, 

evenals alle daarin vervatte verkoopvoorwaarden.  

 

Voor deze transacties werd een openbaar onderzoek ingericht van 05.07 tot en met 

19.07.2017. Uit het proces-verbaal van sluiting blijkt dat er geen bezwaren noch hogere 

biedingen werden ingediend tegen voormelde verkoop. 

 

Het komt de raad toe deze verkoopsvoorwaarden goed te keuren.  De gemeenteraad is 

bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet gezien de 

verrichting niet nominatief in het budget is opgenomen. 

 

9 Gedeeltelijke wijziging van voetweg 30 te Bavikhove (tussen de Eerste 

Aardstraat en de gemeentegrens Wielsbeke). Voorlopige vaststelling van 

het ontwerp van rooilijnplan ter verlegging van een deel van de voetweg. 



Zonder enige procedure en louter feitelijk werd de voetweg 30 die volgens de initiële 

Bavikhoofse buurtwegenatlas vanaf de Eerste Aardstraat in oostelijke richting aansluit op 

voetweg nr. 15 in buurgemeente Wielsbeke, destijds gedoofd.   

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 neemt de herwaardering van het ‘trage wegen 

netwerk’ als beleidsdoelstelling 4. ‘(verkeers)veilige leefomgeving’ op. De detaillering is 

vermeld onder actieplan 4.3. ‘veilige functionele fiets- en wandelverbindingen’. 

 

Rekening houdend met die beleidsintentie nam het college op 28.02.2017 kennis van de 

bezwaren ingevolge het stedenbouwkundig aanvraagdossier van de uitbreiding van het 

serrebedrijf van de familie Galle in de Eerste Aardstraat nr. 3. De bezwaren impliceerden 

eveneens de vraag tot het heropenen van voormeld stukje voetweg 30 ter hoogte van en 

door de bestaande en de toekomstig gewenste/aangevraagde serres. 

 

Ondertussen en naar aanleiding van voormelde feiten, engageerde het serrebedrijf Galle 

zich om dit het publieke gebruik doorheen hun eigendom te herstellen via een nieuw 

openbaar tracé tussen de Eerste Aardstraat en voetweg 30 te Wielsbeke, waarvoor de 

buurgemeente eveneens de heropeningsprocedure zou opstarten. Dit herstel is 

verantwoord omwille van de vragen en behoeftes van voetweggebruikers, omwille van de 

beleidsintenties van het stadsbestuur om trage wegen te herwaarderen en tenslotte 

vanuit de zorg om deze grote open ruimte doorkruisbaar te houden zoals reeds voorzien 

in de buurtwegenatlas.  

 

De voorgestelde verlegging verzoent het openbaar belang en het privaat belang. 

Het publiek gebruik van het nieuw deel van voetweg 30 kan worden gegarandeerd terwijl 

de particuliere eigenaars en gebruikers, gezien de ligging ten zuiden van de geplande 

serre-uitbreiding, er amper hinder van zullen ondervinden.  

 

Het komt de raad toe de verlegging voorlopig te aanvaarden en het ontwerp van 

rooilijnplan (met bijhorend liggingsplan), zoals aangeleverd op 08.08.2017 door het 

studiebureau Luc Willem uit Aalter voorlopig vast te stellen. Op die plannen is in groene 

kleur het te verleggen deel van voetweg nr.30 aangeduid, dit ter vervanging van het in 

rode kleur aangeduide en af te schaffen voetwegdeel.   

 

Na de voorlopige aanvaarding zal een openbaar onderzoek worden  georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van 

nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Vervolgens zal aan de gemeenteraad worden gevraagd definitief te beslissen over de 

verlegging en het rooilijnplan, waarna deze beslissing ter beoordeling aan de deputatie 

zal worden overgemaakt. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43, par. 2, 12° van het 

gemeentedecreet en artikel 28 van de wet van 10.04.1841 op de buurtwegen zoals van 

kracht en laatst gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Raad van 04.04.2014. 

 

 

10 Kosteloze grondoverdracht van een grondstrook in de Spoorwegstraat door 

N.V. Bessa Benelux. Goedkeuren ontwerpakte en alle 

overdrachtsvoorwaarden zoals voorgelegd door de afdeling 

Vastgoedtransacties 

In het kader van het lopend revitaliseringsdossier van het industrieterrein Harelbeke 

Zuid, waarvan de nutswerken ondertussen in uitvoering zijn, is gebleken dat de openbare 

weg tussen de tegenover elkaar liggende bedrijven Campens (Spoorwegstraat 63) en 

Bessa (vennootschap van AG Plastics, Spoorwegstraat 28) te smal is.  

 



Vaak ervaren vrachtwagens van/voor het bedrijf Campens manoeuvreermoeilijkheden.  

Dit probleem zou verergeren na de aanleg van het aldaar voorziene fietspad. Om de 

actuele circulatieproblematiek aan te pakken en om eveneens te anticiperen op het nieuw 

voorziene fietspad, heeft de stad met voormelde bedrijven een akkoord bereikt waarbij 

uit het Bessa-perceel een grondstrook kosteloos van 162 m² wordt overgedragen naar 

het openbaar stadsdomein. In het kader van voormelde revitalisering zal die strook 

samen met de openbare weg vervolgens efficiënt en verkeersveilig worden heringericht.  

 

NV Bessa is bereid gratis deze grondstrook over te dragen naar de stad aangezien hun 

ontwikkelmogelijkheden op het (thans) braakliggende perceel-Bessa erdoor niet 

gehypothekeerd worden, omdat dit verbreed en heraangelegd openbaar domein ook voor 

hen een meerwaarde is en aangezien de stad de toekomstige heraanlegwerken van het 

openbaar domein bekostigt. 

 

Deze overdracht heeft als lot 1 een oppervlakte van 162m² op het opmetingsplan van 

21.4.2017 (precad aanpassing dd. 15.5.2017) van het studiebureau Sweco uit Brugge. 

Dit plan werd ter beschikking gesteld door het bedrijf Campens dat vragende en 

initiërende partij was om de omschreven verkeersproblematiek aan te pakken. 

 

In het kader van die overdracht legt de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties nu een 

ontwerp-akte ‘gratis grondafstand’ voor, evenals alle daarin vervatte aktevoorwaarden.  

 

Het komt de raad toe deze transactie goed te keuren.  De gemeenteraad is bevoegd op 

grond van artikel 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet gezien de verrichting niet 

nominatief in het budget is opgenomen. 

 

 

11 Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax. 

De Ballingenweg is een belangrijke straat in het centrum van Harelbeke.  Het stadhuis en 

verschillende scholen ontsluiten via deze weg.  Deze weg kreeg recentelijk het statuut 

van fietsstraat. 

 

Een volgende fase van het warmtenet is voorzien doorheen de Ballingenweg. 

 

De heraanleg van de Ballingenweg is nodig gezien de voetpaden in slechte toestand 

verkeren, de weginrichting niet is aangepast aan die van een fietsstraat en er nog geen 

gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. 

 

Het college opteert ervoor om de vernieuwing uit te voeren na de realisatie van de 

nieuwe school en nieuwe meersgezinswoningen om schade aan de nieuwe straat te 

vermijden.  Deze bouwwerken zitten nu in een laatste fase. 

 

Tijdens deze werken wordt geopteerd om de herinrichting van de parking van het 

vroegere politiegebouw eveneens te laten uitvoeren. 

 

Streefdoel is om tegen mei 2018 een kant een klaar dossier voor “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg” op te maken. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich op 18.07.2017 akkoord om 

daartoe een samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax op te  starten. 

 

Dit leek aangewezen, omdat de wegeniswerken die de stad wenst te laten uitvoeren 

technisch en geografisch zo verweven zijn met de rioleringswerken dat ze – bij 

afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden leiden. 

 



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. 

 

De gemeenteraad hechtte op 10.03.2008 immres haar goedkeuring aan de overdracht 

van de stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

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

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

ontwikkelen van de rioleringsnetten. 

 

Concreet betekent dit dat CVBA Infrax en Stad Harelbeke een samenwerkings-

overeenkomst 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 Stad Harelbeke instaat voor de constructies buiten de 

sleuf- en werkbreedte van de rioleringswerken. 

 

Het voorliggend dossier is een dossier zonder VMM bijdrage, waardoor CVBA Infrax 25 % 

betaalt van de rioleringskosten en de stad instaat voor de resterende 75 %.  Bij het 

alsnog bekomen van een VMM bijdrage komt dit te vervallen en worden de volledige 

rioleringskosten door CVBA Infrax gedragen. 

 

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

en Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 

 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat beide partijen – verhoudingsgewijs 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 Harelbeke en CVBA Infrax – naast het afsluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk een ontwerper aanstellen voor het opstellen 

van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie- 

ontwerp en –verwezenlijking en bodemsanering voor “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg”. 

 

In het kader van deze opdracht zal door CVBA Infrax een ereloonovereenkomst worden 

opgemaakt. 

 

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

samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

 

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

budgetwijziging van het investeringsbudget 2017. 

 

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 30.000,00 euro en het project niet nominatief in het budget is voorzien 

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

 

 

12 Leveren wegneembare elementen.  Goedkeuren bestek, raming (€ 

15.000,00 excl. btw) en gunningswijze. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste om alle tijdelijke verkeersremmende 

proefsignalisaties met zgn. new jersey-bakken om te zetten in definitieve maatregelen.  



Eén van de zaken die nog dienen gerealiseerd te worden zijn de asverschuivingen in de 

Europastraat. 

 

Op verschillende locaties in Harelbeke tonen snelheidsmetingen aan dat er nood is aan 

snelheidsremmende maatregelen, dit onder meer op de as Harlemboislaan-

Vlaanderenstraat. 

 

Er wordt geopteerd om te kiezen voor 15 kwalitatieve wegneembare verkeersremmers 

die na heraanleg van een weg ook op andere locaties kunnen worden ingezet.  De 

positieve ervaringen met de boombakken op de Stasegemsesteenweg gven aanleiding tot 

de keuze voor wegneembare bloembakken in CorTenstaal van 80x80x80 voorzien van de 

nodige signalisatie. 

 

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

grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000,00 euro excl. btw of 18.150,00 

euro incl. 21% btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42, § 1, 1° a  van de wet 

overheidsopdrachten), gezien de aard van de bestelling (limiet van 135.000,00 euro excl. 

btw niet bereikt) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service. Door het vooraf selecteren speelt de concurrentie 

maximaal 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 225000/020000-PBD 4-PBD4.2.1B (actieplan AP4.2) (Actie 4.2.1). 

 

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

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

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

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

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

13 Renoveren oudstrijdersperk Hulste.  Goedkeuren bestek, raming (9.005 

euro excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

 

Het doel van deze overheidsopdracht  is om de huidige rij grafzerken van oudstrijders 

weg te nemen en deze te herplaatsen op een ter plaatse gegoten betonbalk. Het rooien 

van de huidige beplanting alsook het verder afwerken met beplanting is niet in deze 

opdracht vervat.  Het plaatsen van borduurstenen zit eveneens in de opdracht vervat. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.005,00 euro excl. btw of 10.896,05 

euro incl. 21% btw (1.891,05 euro btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

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

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 



aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 220000/099010-B&W-B&W 16. 

 

 

14 Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren Bestek, 

raming (€ 37.819,31 + 21% btw) en gunningswijze. 

De bestaande ramen zijn er vooral aan de kant van parking slecht aan toe. Op sommige 

plaatsen is er verhoogd risico dat het glas uit de raamstijlen kan vallen. Ook zijn er 

scheuren in de betonnen balken. Om het budget te drukken en versteviging te 

verzekeren van de draagstructuur, wordt ervoor gekozen om zoveel mogelijk een 

houtskelet-structuur toe te passen.  

Enkel de inkomdeur wordt in klaar glas voorzien en de vaste bovenramen in opaal glas, 

materie is FSC gelabeld hout. 

 

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

facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.819,31 excl. btw of € 45.761,37 

incl. 21% btw (€ 7.942,06 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

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

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 221007/074010-VT-VT 78. 

 

15 Renovatie conciergewoning Stadhuis.  Goedkeuren bestek, raming 

(49.585,85 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De conciërgewoning van het stadhuis is aan grondig renovatie toe. De keuken wordt wat 

opgesmukt. De badkamer wordt volledig vernieuwd, de zolder wordt geisoleerd en 

verwarming wordt voorzien op het eerste verdieping. Het gebouw wordt zo aangepast om 

een gezin met twee  kinderen te huisvesten. 

 

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

 

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

- Perceel 1 (Technieken), raming:15.803 euro excl. btw of 19.121,63 euro incl. 21 % btw; 



- Perceel 2 (Afwerking), raming:14.037,35 euro excl. btw of 16.985,19 euro incl. 21% btw; 

- Perceel 3 (Buitenschrijnwerk), raming: 12.768 euro excl. btw of 15.449,28 euro incl. 21% btw; 

- Perceel 4 (Vloer- en isolatiewerken), raming: 6.977,50 euro excl. btw of 8.442,78 euro incl. 
21% btw. 
 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 49.585,85 euro excl. BTW of 

59.998,88 euro incl. 21% BTW (10.413,03 euro Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

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

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 82. 

 

 

16 Vernieuwen terreinverlichting sportinfra Mol.  Goedkeuring bestek, raming 

(€ 123.700,00 excl. btw of € 149.677,00 incl. 21% btw) en gunningswijze. 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 123.700,00 euro excl. BTW of 

149.677,00 euro incl. 21% BTW (25.977,00 euro BTW medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

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

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

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

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

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

 

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

budgetcode 222000/074010-VT-VT 89. 

 

 

17 Leveren en installeren van Kassasysteem B&W.  Goedkeuring bestek,  

gunningswijze en raming (11.570,25 euro + 21% btw) 

In het kader van vernieuwing van de kassasysteem in burger en welzijn (B&W) werd er 

in mei een bestek opgevraagd en prijsvraag georganiseerd.  

 

Oorspronkelijk werd de aankoop geraamd op 6.500 euro incl btw (waardoor het dossier 

collegebevoegdheid was). Na het indiening van de offertes is gebleken, dat het 



beschreven opdracht niet kon gerealiseerd worden met het voorziene budget en werd 

met de budgetwijziging het krediet verhoogd naar 14.000 euro om de opdracht te 

kunnen realiseren.  Op die wijze wordt de goedkeuring van het bestek bevoegdheid van 

de gemeenteraad. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-399 opgesteld. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.570,25 euro excl. btw of 14.000,00 

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 241000/013000-B&W-B&W 9. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek, de raming 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 VRIJE TIJD 

18 Tijdelijk reglement voor subsidies van projecten rond de herdenking van 

de Eerste Wereldoorlog in 2018. 

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het najaar van 2018 

kwam de Werkgroep Wereldoorlog I samen. Deze werkgroep bestaat onder meer uit 

leden van het college, verschillende stadsdiensten, vaderlandslievende verenigingen, 

Erfgoedkring de Roede van Harelbeke en het 11 Novembercomité uit Bavikhove. 

 

De werkgroep stelt voor om alle activiteiten rond de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog in Harelbeke in 2018 te bundelen in één programma. In het najaar van 

2017 wordt er een oproep gedaan naar verenigingen die een activiteit willen organiseren. 

Om verenigingen te stimuleren in het organiseren van een activiteit wordt voorgesteld 

om subsidies toe te kennen voor activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog in de 

vooropgestelde periode.  

 

Het tijdelijk subsidiereglement werd opgesteld door de Werkgroep Wereldoorlog I.  Het 

wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  De gemeenteraad is bevoegd 

bij toepassing van art. 43 par. 2, 2° van het gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Harelbeke Feest.  Goedkeuring. 

In het weekend van 15.09 tot 17.09.2017 gaat in Harelbeke de kermis door. 
 
Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken besliste de 
gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te stellen in functie 
van voormeld evenement. 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 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 
 
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Harelbeke Feest, zoals voorgelegd, werd goedgekeurd in de 
veiligheidscel van 26.06.2017. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd 
aan de gouverneur. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan Harelbeke kermis 
goed te keuren. 
 

20 Vragenkwartiertje. 


