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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Heropstart verkoop van het stadspand/-percelen Marktstraat 74.  

Goedkeuren verkoopsvoorwaarden en –documenten, opgemaakt in 

samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het verkoopdossier voor de twee stadsloten, 

gelegen in de Marktstraat 74 (aan de N43) en doorlopend naar de Tweebruggenstraat 

(aan de Leie) her op te starten. 

 

De laatste raadsbeslissing hierover dateert van 12.09.2016.  

 

Toen werd beslist om dit perceel in twee loten te koop aan te bieden: een eerste lot kant 

gewestweg N43 (de vroegere stedelijke welzijnsdienst en parking, met een opgemeten 

oppervlakte van 808 m²) en een tweede onbebouwd achterliggend lot (bouwgrond) 

gelegen aan de Tweebruggenstraat een opgemeten oppervlakte van 727 m².  

 

Voor lot 1 aan de N43 is een erfdienstbaarheid van doorgang voorzien op lot 2, om zo via 

de achterkant aan de leieboorden in –en uitrit te nemen.  

 

De minimum instelprijs voor beide loten was 400.000 euro. In diezelfde raadszitting werd 

geopteerd voor de opstart - met tussenkomst van de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties - van een tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’. 

 

In uitvoering van deze raadsbeslissing liep er een openbare biedingstermijn van half 

september tot eind oktober 2016.  

 

Aangezien er geen aanvaardbare biedingen werden ingediend, besloot het college op 

08.11.2016 om in het financieel belang van de stad, de verkoopprocedure stop te zetten. 

 

Sindsdien boden er zich regelmatig en op verschillende momenten partijen aan die 

vooralsnog geïnteresseerd leken of in een renovatieproject op lot 1, of/en in de 

ontwikkeling van een nieuwbouwproject op lot 2 - dit laatste al dan niet in combinatie 

met de 2 naastliggende percelen nl. op de oostelijke kant de achtertuin van 

naastliggende apotheek en op de westelijke kant de ex-snooker.  

Een mooi en (voor promotoren) commercieel interessant bouwproject op de Leiekant, dat 

bovendien binnen de contouren van het RUP past, blijkt vooral haalbaar wanneer 

minstens 2 loten (en bij voorkeur alle 3) samen gaan.  

 

Doordat dit principe van een gecombineerd project het voorbije jaar méér en meer 

draagvlak kreeg en er ondertussen enkele zakelijke rechten op private percelen aan de 

Leiekant uitgeklaard zijn en er tenslotte concrete aankoopinteresse bleek voor beide 

stadsloten, acht het college het aangewezen de procedure ‘verkoop tegen biedingen’ voor 

beide twee loten her op te starten.  

 

Het college stelt aan de raad opnieuw voor om samen te werken met de Afdeling 

Vastgoedtransacties en om te opteren voor een procedure in 2 fases doch met enigszins 

aangepaste (biedings)termijnen. Deze aanpak sluit – na een openbare verkoop - het best 

aan bij de richtlijnen van de omzendbrief 2010/02 “Vervreemding van onroerende 

goederen door gemeentes – procedure”.  



 

Het komt de gemeenteraad toe om voor beide loten de verkoopsvoorwaarden(-prijs) en 

de te volgen procedures goed te keuren.   

 

De gemeenteraad is hiertoe bevoegd aangezien het gaat over een daad van beschikking 

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

2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

2 Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum. Goedkeuren  

basisaktes, in ontwerp aanvaard bij raadsbesluit van 19.06.2017. 

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

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

globale PPS-project op het marktcentrum (PPS staat voor publiek private 

samenwerking)..  

 

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

 

- het goedkeuren van de desaffectatie van het openbaar domein en van de 

opstalrechtprincipes ten opzichte van Immogra; 

- de kennisname van het ontwerp van de in te dienen verkavelingsaanvraag; 

- het goedkeuren van het tracé der wegen en; 

- het goedkeuren van de contractprincipes voor de uitbating van het paviljoen. 

 

In dit PPS-dossier zijn ondertussen op 23.12.2016 de verkavelingsvergunning en op 

11.04.2017 (uitvoerbaar vanaf 01.06.2017) de stedenbouwkundige vergunning voor de 

nieuwe appartementsblokken en de aanleg van het binnenhof, verleend.  

 

De uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning veronderstelde het vooraf notarieel 

vastleggen van de door de raad op 23.05.2016 goedgekeurde en tussen partijen 

overeengekomen opstalrechtprincipes. 

 

Ter realisatie en uitvoering van het globale PPS-project op het marktcentrum keurde de 

raad op 19.06.2017 al de volgende aktes goed: 

 

1. de verkavelingsakte waarbij het projectgebied opgedeeld wordt in 7 kavels en 8 

subkavels voor woningbouw, commerciële bouw en parkeervoorzieningen;  

2. de opstalakte waarbij de stad als eigenaar en opstalgever een opstalrecht geeft 

aan opstalhouder Service & Development Group Belgium NV (zijnde groep 

Immogra) over het ganse projectgebied om er het PPS-project, bestaand uit de 

nieuwe appartementsblokken, de private ondergrondse parking en het publieke 

binnenhof, te realiseren; 

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

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

haar nieuwbouwappartementen en ook 25 ondergronds parkeerplaatsen voor Mijn 

Huis zal realiseren. Hier treedt de stad als tussenkomende partij op.  Deze akte  

werd door de gemeenteraad op 19.06.2017 goedgekeurd voor wat betreft de 

belangen van de stad. 

4. ook de diverse basisaktes (voor de nieuwbouwblokken op stadsgrond en op Mijn 

Huis-grond) werden in ontwerp goedgekeurd.  Ze dienden, na verdere verfijning, 

in hun definitieve versie aan de raad worden voorgelegd. 

 

Op 29.08.2017 ondertekenden de vertegenwoordigers van de stad (met tussenkomst van 

Mijn Huis) voormelde verkavelings-en opstalakte (punten 1 en 2 hiervoor) bij notaris 

Christophe Blindeman in Gent.  Dit gebeurde in aanwezigheid van notaris Torrelle uit 

Harelbeke. De financieel beheerder verleende kwijting inzake de ontvangst van de in de 

opstalakte vastgelegde vergoeding ten bedrage van 545.296,12 euro. 



 

Het voorliggende dossier omvat de notariële ontwerpen van de basisaktes (punt 4 

hiervoor), zoals ondertussen verfijnd en  aangevuld door notaris Blindeman. Deze 

notariële stukken zijn de louter burgerrechtelijke uitwerking van de eigendomsverdeling 

en de verschillende private en publieke kavels, voortvloeiend uit de verkavelings- en 

bouwvergunning en het opstalrecht.  

 

Bij de respectievelijke aktes worden volgende verenigingen als privaatrechtelijke 

rechtspersoon met burgerlijk doel opgericht waarvan het doel telkens omschreven staat 

het behoud en het beheer van het gebouw en haar deelgebouwen is: 

 

Hoofdverenging Mede-

eigendom ‘het vrije’ 

Volledig complex van de nieuwbouw-blokken (ondergrond -1 

& blokA & blokB & blokC) op stadsgrond 

Deelvereniging Mede-

eigendom BLOK-1 

Ondergrondse verdieping BLOK-1 op de verkavelingsloten 

3,4,5, 6 en 7 waarin 135 autostalplaatsen, 84 bergingen en 

1 ruimte met spiltrap ifv horecazaak zijn voorzien 

Deelvereniging Mede-

eigendom BLOKA 

BlokA evenwijdig met N43 op verkavelingslot 5 waarin 2 

commerciële ruimtes op het gelijkvloers en 21 

appartementenkomen op 3 verdiepingen zijn voorzien 

Deelvereniging Mede-

eigendom BLOKB 

BlokB evenwijdig met het nieuw aan te leggen Marktplein  

op verkavelingslot 4 waarin 2 commerciële ruimtes en 1 café 

of restaurant  op het gelijkvloers en 21 appartementen op 3 

verdiepingen zijn voorzien 

Deelvereniging Mede-

eigendom BLOKC 

BlokC als hoekblok met de Vrijdomkaai op verkavelingslot 3 

waarin 1 café of restaurant  op het gelijkvloers en 19 

assistentiewoningen op 4 verdiepingen zijn voorzien  

Deelvereniging Mede-

eigendom BLOKD 

= eigendom Mijn Huis 

BlokD langs de Vrijdomkaai op verkavelingslot 2, eigendom 

van MIJN HUIS, waarin 3 ruimtes voor kantoor/vrije 

beroepen/dienstverlening  op het gelijkvloers en 7 

appartementen  op het 1ste verdiep en 25 kelder-

autostalplaatsen zijn voorzien. 

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien het daden van beschikking omtrent onroerende 

goederen betreft die niet nominatief in het budget zijn opgenomen (art. 43 par. 2, 12° 

van het gemeentedecreet). 

 

3 Aktes vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang en 

pachtbeëindiging naar aanleiding van de wijziging aan de 

Doornhoutsevoetweg. Goedkeuren voorwaarden zoals bepaald in de 

ontwerpaktes voorgelegd door de Afdeling Vastgoedtransacties. 

Bij raadsbeslissing van 20.02.2017 werd de wijziging aan de Doornhoutsevoetweg, zijnde 

de verbreding van voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van café Tivoli) en van de 

aansluitende voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie) definitief 

vastgesteld.  

 

De wijziging is uitgetekend op het rooilijnplan van landmeter Verbeure van 15.09.2016 

en is definitief goedgekeurd bij deputatiebesluit van 11.05.2017. 

 

Door deze deputatiebeslissing kon het stadsbestuur de Doornhoutsevoetweg als 1,5 

meter brede ‘sentier’ (een publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een private 

wegzate) verbreden en heraanleggen tot een comfortabele fietsweg van 3 meter breed.  

De heraanlegwerken zijn ondertussen bezig. 

 

De verbrede heraanleg kadert binnen beleidsdoelstelling 4 “herwaardering van het ‘trage 

wegen netwerk en (verkeers)veilige leefomgeving“ /actieplan 4.3. “veilige functionele 

fiets- en wandelverbindingen” van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019. 



 

Aansluitend aan het voorgaande liggen nu de patrimoniale dossiers voor. 

 

Via authentieke aktes zullen de afspraken tussen de stad en de respectievelijke 

aangelanden (zowel eigenaars als pachter) inzake het verbreden van de publieke 

erfdienstbaarheid van 1,5 tot 3 meter worden vastgelegd.  

 

Hiertoe legt de Afdeling Vastgoedtransacties de aktevoorwaarden van volgende aktes ter 

goedkeuring voor. 

 

1. Vestigen erfdienstbaarheid van publieke doorgang 

 

Bij akte zullen twee percelen nabij café Tivoli (het nu al verhard toegangswegje naar de 

achterkant van de school) op resp. 141m² en 21m² bezwaard worden met een extra 

erfdienstbaarheidsstrook van 1,5 meter, naast de initiële voetwegbreedte van 1,5 meter, 

in functie van de publieke erfdienstbaarheid door doorgang.  

 

Op de velden voorbij de Tivoli zal ten laste van een derde eigenaar 943m² extra 

erfdienstbaarheid worden voorzien.  

 

In de drie ontwerpaktes bepaalt de Afdeling Vastgoedtransacties de vergoeding die de 

stad aan de eigenaars van de lijdende percelen moet betalen omwille van hun 

waardevermindering door dit doorgangsrecht. 

 

2. Pachtbeëindiging 

 

De Afdeling Vastgoedtransacties legt ook de pachtbeëindiging voor waarbij de stad de 

pachter-landbouwer van het derde perceel voor dezelfde 943m² als hiervoor vergoedt 

voor het niet langer kunnen gebruiken van de extra erfdienstbaarheidstrook van 1,5 

meter.  

 

De pachtbeëindiging is geïncorporeerd in de erfdienstbaarheidakte van de derde 

eigenaar. 

 

De overeengekomen vergoedingen zijn bepaald door Vastgoedtransacties in overleg met 

de betrokken eigenaars en gebruikers.  

 

De uitgave is voorzien onder GGZ66 AR 220000 - BI020000 van het investeringsbudget 

2017. 

 

De financieel beheerder geeft zijn visum verleend. 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het daden van beschikking betreft over onroerende 

goed waarbij de stad is betrokken en deze niet nominatief in het budget zijn opgenomen 

(art. 43 par. 2, 12°).  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan deze 

ontwerpaktes en de daarin opgenomen voorwaarden. 

 

4 Kosteloze overdracht van grond langs de Lampernissestraat door 

verkavelaar De Leersnyder, met tussenkomst van NV Groep Huyzentruyt, 

aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

Langs de Lampernissestraat in Hulste realiseerde NV Groep Huyzentruyt een verkaveling 

van vijf loten.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het verkavelingscontract van 02.02.2012 moet 

verkavelaar De Leersnyder een gedeelte van de grond afstaan om in te lijven in het 



openbaar domein om er voor te zorgen dat de wegenis van de Lampernissestraat breed 

genoeg is.  

 

De over te dragen zone is 151 m² groot en is aangeduid op het overdrachtsplan van 

06.03.2015 van het studiebureau Jonckheere uit Brugge. 

 

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

Vlegels uit Ingelmunster in opdracht en voor rekening van de overdragers, zijnde 

verkavelaar De Leersnyder en Groep 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 die niet 

nominatief in het budget is voorzien (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

 

5 Slopen panden Gentsestraat 47, 49 en 51.  Goedkeuren bestek, raming 

(65.035,47 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De ontwerpopdracht voor deze opdracht werd gegund aan Atelier Berghman - De Keyser, 

Peter Benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke. 

 

Nu ligt het bestek voor de sloop van de panden Gentsestraat 47, 49 en 51 voor. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 65.035,47 euro excl. btw of 78.692,92 

euro incl. 21 % BTW (13.657,45 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 uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 

budgetcode 261007/005010-PBD 1-PBD1.5.3D (actieplan AP1.5) (Actie 1.5.3). 

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging . 

 

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). 

 

 

6 Groot onderhoud wegen 2018: Herstel asfaltwegen.  Goedkeuren bestek, 

raming (164.351,40 euro excl. btw) en gunningswijze. 

Een aantal asfaltwegen zijn in slechte staat en dringend aan herstel toe.  De toplaag 

wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe laag aangebracht.  In de Treurnietstraat 

worden greppels en straatkolken voorzien om overtollig oppervlaktewater af te voeren. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 164.351,40 euro excl. btw of 

198.865,19 euro incl. 21% btw (34.513,79 btw medecontractant). 



 

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

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2018 budgetcode 

224007/020000/GGZ/GGZ 28. 

 

Aan de gemeenteraad 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 en het project niet nominatief in het 

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

 

7 Aanstellen ontwerper buitenaanleg Eilandschool.  Goedkeuren bestek, 

raming (10.000 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 

Naar aanleiding van de renovatiewerken aan de Eilandschool dient ook de 

buitenomgeving heraangelegd te worden. Dit deel werd niet opgenomen in het 

renovatiedossier en maakt dus deel uit van een apart dossier. 

 

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

grondgebiedszaken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.000 euro excl. btw of 12.100 euro 

incl. 21% btw. 

 

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 

ontwerpers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven ontwerpers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 222000/082021-WOL-WOL 82. 

 

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). 

 

8 Bouwen basisschool Harelbeke Zuid.  Goedkeuren bestek, raming 

(5.801.448,22 + 6 % btw) en gunningswijze. 

Het college besliste in zitting op 28.06.2016 de ontwerpopdracht voor het bouwen van de 

basisschool Harelbeke Zuid toe te wijzen aan Architecten Vandekerckhove, KBO nr. BE 

0891.079.018, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule. 

 

In het kader van deze opdracht werd door dit bureau een bestek opgemaakt. 

 

Het bestek werd opgedeeld in 5 posten: 

 

Post 1: architectuur omgeving 

Post 2: stabiliteit 

Post 3: HVAC Geo Sanitair 



Post 4: Elektriciteit 

Post 5: Lift 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5.801.448,22 euro excl. btw of 

6.149.535,11 euro incl. btw (348.086,89 euro btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door AGION (Agentschap voor 

Infrastructuur in het Onderwijs), Koningsstraat 94 te 1000 Brussel. 

 

Het bestuur zal alle procedurele verplichtingen naar de subsidiërende overheid Agion op 

zich nemen met betrekking tot deze overheidsopdracht. 

 

Het bestuur zal dit besluit ter consultatie meedelen aan de partners alvorens de 

procedure verder te zetten. 

 

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

budgetcode 221007/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1) en in het 

budget van de volgende jaren. 

 

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). 

 

9 Huren tijdelijke huisvesting kleuters Basisschool Zuid.  Goedkeuren bestek, 

raming (103.305,78 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De kleuterklassen van School Zuid worden in de periode van de werken verplaatst naar 

de site van de Sporthal Dageraad. Zij worden ondergebracht in tijdelijke containerklassen 

(6 stuks) en aanpalend sanitair blok. De gekozen locatie sluit dicht aan bij het VTI waar 

de lagere klassen tijdelijk worden ondergebracht. Dit houdt in dat er over de middag 

gezamenlijk kan worden gegeten, dat ouders één afzetpunt hebben en dat het contact 

tussen leerlingen, leerkrachten niet verloren gaat.  

 

Architecten Vandekerckhove heeft ook een bestek opgesteld voor de huur van de 

tijdelijke huisvesting van de kleuters op de Basisschool Zuid tijdens de werken. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 103.305,78 euro excl. btw of 

124.999,99 euro incl. 21 % btw. 

 

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

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (raming lager dan 135.000 

euro). 

 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget 2018. 

 

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). 

 

  



DEPARTEMENT FACILITY 

10 Vervangen buitenschrijnwerk jeugddienst en scholen Harelbeke.  

Goedkeuren bestek, raming (19.500 euro  + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

 

De werken worden in 2 percelen uitgevoerd 

 

o Perceel 1 

 Inkomgeheel burelen jeugddienst, Twee-Bruggenstraat 

 Inkomdeur jeugdcafé de salamander, Twee-Bruggenstraat 

 Tweede inkomdeur jeugdcafé de salamander, Twee-

Bruggenstraat 

 Achterdeur jeugdcafé 

 

o Perceel 2 

 Inkomgeheel school centrum, Paretteplein 

 Inkomgeheel school Hulste, Tieltsestraat 

 

De werken omvatten: 

 

 uitbraak houten/aluminium raam- en deurgehelen , met inbegrip van 

eventuele binnenkasten, omlijstingen, ,etc…. inclusief het wegvoeren van alle 

afbraakmaterialen.  

 Nieuwe ramen en deuren in aluminium + superisolerende beglazing 

 Nieuwe binnenkasten en omlijstingen waar nodig. 

 Alle eventuele herstellingswerken 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19.500 euro excl. btw of 23.595 euro 

incl. 21% btw (4.095 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 uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcodes 221007/075010-VT-VT 96, 221007/080011-WOL-WOL 79 en 

221007/080021-WOL-WOL 78. 

 

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). 

 

11 Aankoop minibus 8+1 jeugddienst met CNG. Goedkeuren bestek, raming 

(20.661,16 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De huidige minibus van de jeugddienst is van het bouwjaar 2006 en vertoont een aantal 

kleine gebreken. Om uitval en/of grote kosten te vermijden wordt het voertuig preventief 

vervangen. 

 

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

Harutjunjan, departement facility - aankoop. 

 



De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.661,16 euro excl. btw of 25.000 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking (raming beneden de 135.000 euro). 

 

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget 2018 onder budgetcode 

VT49 242000/075000. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek en de gunningswijze ter goedkeuring voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

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

 

12 Aankoop installaties, machines en uitrusting jeugd: speeltoestellen.  

Goedkeuren bestek, raming (10.743,80 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

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

- aankoop. 

Het speelpleintje Hulste, Tieltsestraat z/n te 8530 Harelbeke is aan vernieuwing toe. 

Het speelterrein heeft verschillende functies:  

- wijkspeelpleintje voor de omwonende kinderen; 

- speelplein waarop grotere groepen komen spelen. (nabijgelegen jeugdbeweging, 

nabijgelegen sportinfrastructuur, tijdens de pauzes gaat de nabijgelegen school 

regelmatig op het speelplein spelen met een aantal klassen). 

 

Op het terrein zijn op vandaag al een klimnet, een schommel en drie springbokken 

aanwezig. Het is de bedoeling dat deze toestellen blijven staan. Indien het naar 

inplanting toe noodzakelijk is om deze toestellen te verplaatsen, wordt het verplaatsen 

van de toestellen mee voorzien in de offerte en is dit in de totaalprijs opgenomen.  

Rond het huidige speelterrein is een heuvel aangelegd. Deze heuvel wordt op vandaag 

zeer weinig gebruikt als speelelement. Het is wenselijk dat de inplanting van de 

speeltoestellen de kinderen stimuleert om meer van de heuvel gebruik te maken.  

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.743,80 euro excl. btw of 13.000 

euro incl. 21 % btw. 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

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

budgetcode 230000/075000-VT-VT 53. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek en de gunningswijze ter goedkeuring voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

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

  



13 Aankoop software E-loket burger en welzijn.  Goedkeuren technische 

beschrijving, raming (14.876,03 excl. btw + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

departement management en personeel. 

 

Het betreft de aankoop van de software en het onderhoud ervan gedurende het eerste 

jaar. 

 

De E-loketten worden gekoppeld aan de bestaande systemen in de back-office.  Deze 

systemen worden allemaal geleverd door Cevi.  Vandaar dat betreffende software 

uitsluitend door Cevi kan geleverd worden. 

 

Op vandaag bestaat het e-loket op de website van de stad uit een invulformulier, waar 

de burger de noodzakelijke gegevens invult.  Het formulier wordt dan per post 

opgestuurd omwille van veiligheidsredenen.  Dit zorgt er voor dat er wel nog manuele 

handelingen nodig zijn in de backoffice. 

 

Het volautomatisch e-loket zorgt er voor dat basisdocumenten door de burger kunnen 

aangevraagd worden en volautomatisch worden afgeleverd aan de burger.  Het formulier 

wordt op die manier snel afgeleverd, zonder manuele tussenkomt van de back office 

diensten, en is voorzien van een code waardoor de authenticiteit van het document kan 

geverifieerd worden. 

Er wordt een koppeling gemaakt van de aanvraag naar de midoffice-toepassing CRM, 

waardoor de burger het formulier kan downloaden vanaf zijn persoonlijke 

informatiepagina.   

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 13.384,73 euro excl. btw of 16.195,52 

euro incl. 21% btw. 

 

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

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

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking (raming beneden 135.000 euro). 

 

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). 

 

14 Aankoop informaticamaterieel – Facilitair Management Informatie Systeem 

(FMIS) voor dienst facility.  Goedkeuren technische beschrijving, raming 

(14.049,59 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

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

 

De noodzaak om gegevens bij te houden van middelen of assets kent in Harelbeke zijn 

oorsprong bij de dienst Preventie en Bescherming op het Werk (PBW).  Machines, 

arbeidsmiddelen, gevaarlijke producten, speeltoestellen enz. moeten (vaak op grond van 

regelgeving verplicht goed worden beheerd. Dit betekent inventariseren, analyseren, 

acties plannen, uitvoeren, evalueren… 

 

Op vandaag wordt vooral gewerkt met Microsoft Access met als doelstelling 

overzichtslijsten te creëren met mogelijkheid tot groeperen bijvoorbeeld per dienst of per 

gebouw. 



Het werken in access is voor velen niet eenvoudig.  Zeker het opstellen van formulieren, 

de layout en de opmaak van ‘slimme’ rapporten is niet makkelijk. Het vergt een brede 

basiskennis en dat is de voornaamste hindernis om het geheel up-to-date te houden. 

Zeker omdat meerdere mensen met de software moeten werken om het geheel te 

beheren.  

 

Er wordt vastgesteld dat gegevens, beetje bij beetje, terug in Microsoft Excel geplaatst 

worden. Vraag is of met deze software voldoende ‘slimme’ rapporten kunnen worden 

gemaakt. 

 

Per gebouw wordt ook een tekstdocument bijgehouden als basis. Daarin worden assets 

als branddeuren, nooduitgangen, brandblusapparaten opgenomen waarbij een logboekje 

wordt bijgehouden met aanduiding van controledatum en -resultaten. Ook hier merkt 

men dat gegevens worden overgezet naar Excel. 

 

Sedert de oprichting van departement facility in 2010 wil men steeds meer gegevens 

beheren zoals zaken rond het poetsgebeuren (oppervlaktes en soort), technische 

installaties en contractenbeheer en de flow van de werkopdrachten verbeteren. 

 

De aanschaf van een gepaste software moet de dienst vooruit helpen om efficiënter en 

klantvriendelijker te werken. 

 

Het OCMW Harelbeke beschikt al een paar jaar over een uitgebreide software voor 

facilitair beheer van firma Ultimo. Er is ook een grote tevredenheid bij de collega’s.  

 

Aan de gemeenteraad wordt de technische beschrijving en de gunningswijze ter 

goedkeuring voorgelegd.  

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur na 

marktonderzoek. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.049,59 euro excl. btw of 17.000 

euro incl. 21 % btw. 

 

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

budgetcode 241000/011920-BOD-BOD 26. 

 

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). 

 

15 Aankoop meubilair cultuur: Stoelen Torengalm Bavikhove. Goedkeuren 

bestek, raming (12.396,81 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De stoelen van zaal Torengalm verkeren in slechte staat en zijn niet echt comfortabel om 

lang op te kunnen zitten. Er zijn ook verschillende types stoelen aanwezig in dezelfde 

ruimte, wat visueel niet echt oogt.  Er zijn 150 stoelen nodig. Optioneel wordt prijs 

gevraagd om 10 karren aan te leveren om de stoelen te stapelen en te vervoeren. 

 

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

- aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.396,81 euro excl. btw of 15.000,14 

euro incl. 21% btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking (raming kleiner dan 135.000 euro). 



 

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

budgetcode 240000/070500-VT-VT 42. 

 

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). 

 

16 Aankoop meubilair AHA! 2017.  Goedkeuren bestek, raming (78.345 euro + 

21 % btw) en gunningswijze. 

In het kader van de nieuwbouw voor AHA! wordt er een overheidsopdracht georganiseerd 

voor de levering en plaatsing van alle nodige meubilair.  

 

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

- aankoop. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

- Perceel 1 (stoelen) 

- Perceel 2 (maatwerk) 

- Perceel 3 (pick-nick type tafels) 

- Perceel 4 (bureau totaalconcept) 

- Perceel 5 (tafels) 

- Perceel 6 (kasten) 

- Perceel 7 (rollerbox) 

- Perceel 8 (metalen rekken) 

- Perceel 9 (kapstokken), 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 94.797,45 euro incl btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking (raming beneden de 135.000 euro). 

 

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

budgetcode 240000/082020-WOL-WOL 43. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek en de gunningswijze ter goedkeuring voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

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

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

17 Participatie aan de organisatie van wijk-werken in de regio Zuid-West-

Vlaanderen. 

Op 25.04 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het voorontwerp van 

decreet betreffende wijk-werken. Daarmee werden de voornaamste krijtlijnen voor de 

hervorming van het PWA-stelsel uitgeklaard. Doelstelling is om wijk-werken te laten 

starten op 01.01.2018.  



De strakke timing zorgde er voor dat proactief handelen gewenst was als men de 

dienstverlening naar de huidige PWA-gebruikers en medewerkers niet in het gedrang 

wilde brengen.  

 

W13 vroeg en kreeg op het burgemeestersoverleg van 12.05.2017 het mandaat om de 

verschillende scenario’s voor de organisatie van wijk-werken in Zuid-West-Vlaanderen in 

kaart te brengen. Samen met VDAB en Resoc werd hiertoe een voorstel ontwikkeld met 

twee scenario’s.  

 

Uiteindelijk werd het decreet betreffende wijk-werken door het Vlaams parlement 

goedgekeurd op 07.07.2017. 

 

Binnen het decreet worden de lokale besturen verantwoordelijk gesteld voor het 

uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-werken.  

VDAB en VVSG verwachten van de steden en gemeenten een principieel akkoord tegen 

31.10.2017 in dit kader.  

 

De problematiek werd besproken op de conferentie van burgemeesters van 08.09.2017 

en een verdiepend overleg op 14.09.2017 waarbij het voorstel werd geformuleerd om op 

het niveau van de OCMW-vereniging W13 de organisatie van wijk-werken te 

structureren. 

 

Er werd gevraagd aan de lokale besturen om tegen het regio-overleg van 17.09.2017 

hierover een principiële beslissing te nemen zodat een effectieve start op 01.01.2018 kon 

voorbereid worden.  

 

Gezien de organisatie moet gebeuren voor een doelgebied van minstens 60.000 inwoners 

kan dit niet ontwikkeld worden voor Harelbeke alleen. Er dient/diende een keuze 

gemaakt te worden uit twee scenario’s : een samenwerking op Zuid-West-Vlaamse 

schaal of een samenwerking binnen kleinere clusters die bv. samenvallend met het 

huidige werkwinkelgebied.  

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te opteren voor een samenwerking op het 

niveau van Zuid-West-Vlaanderen en de opdracht “organisator wijkwerken” toe te 

kennen aan de OCMW vereniging W13 ( Titel VIII hoofdstuk 1 van het decreet van 

19.12.2008 betreffende de organisatie van OCMW). De opdracht dient dan wel expliciet 

opgenomen in de statuten van W13. 

 

Deze beslissing om samen te werken op Zuid-West-Vlaamse schaal heeft een aantal 

voordelen :  

 

- Er wordt gezorgd voor een grotere ter beschikkingstelling van personeel door 

VDAB. 

- De vraag naar wijkwerkers kan maximaal afgestemd worden op het aanbod en er 

kan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de competenties en 

aspiraties van de wijkwerkers. 

- De oplossing laat toe om met een grotere equipe medewerkers te werken. 

- Zo kan de begeleiding specialiseren en zo meer en betere kansen op toekomstige 

inschakeling bieden aan wijkwerkers. 

- Zo kan de dienstverlening en begeleiding beter plannen en zo een grotere 

klantentevredenheid realiseren. 

- Zo kan de continuïteit van de dienstverlening beter gegarandeerd worden. 

- Samenwerken met een wijkwerkorganisatie beperkt het aantal op te richten of 

met dienstverlening te belasten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

- Het voorstel optimaliseert de afstemmingsmogelijkheden binnen de 

samenwerkingsovereenkomst die VDAB wenst te sluiten met alle lokale besturen 

van Zuid-West-Vlaanderen.  



- Het voorstel maximaliseert de afstemmingsmogelijkheden met de lokale 

diensteneconomie en arbeidszorg; voor beiden loopt momenteel een 

samenwerkingstraject op Zuid-West-Vlaamse schaal. 

- De mogelijkheid bestaat om lokale antennes en een bundeling van krachten op 

subregionaal niveau te ontwikkelen. 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

18 Vaststelling van de dotatie ten laste van de stadsbegroting op zicht van de 

eerste wijziging van de begroting 2017 van de politiezone. 

De gemeenteraad heeft op 21.11.2016 de dotatie ten laste van de stadsbegroting op 

zicht van de politiebegroting dienstjaar 2017 vastgesteld. 

 

Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging van de politiebegroting dienstjaar 2017 

zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad op 17.10.2017. 

 

De voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone Gavers dienstjaar 2017 komt 

tot een globaal bepaalde dotatie van 3.076.521,09 euro ten laste van de stad Harelbeke 

(72,2267 % van het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.183.013,25 euro ten 

laste van de gemeente Deerlijk (27,7733 % van het totaal). 

 

Wat de stad Harelbeke betreft geeft deze begrotingswijziging nr. 1 aanleiding tot een 

minkost van 295.778,91 euro ten opzichte van de oorspronkelijke politiebegroting 2017. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de globale dotatie aan de politiezone Gavers op zicht van 

de eerste begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2017 ten laste van 

de stad Harelbeke te bepalen op 3.076.521,09 euro. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Vragenkwartiertje. 


