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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Moleneiland' . Goedkeuren 

bijkomende prestaties (2.302,07 euro waarop geen btw verschuldigd). 

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.11.2014 werd 

beslist tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moleneiland’. 

 

De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 kennis genomen van het voorgaande en heeft de 

contractuele voorwaarden en raming goedgekeurd, waarna het college de opdracht aan 

Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk toegekend heeft in 

zitting van 31.05.2015. 

 

Door een wijziging in de wetgeving sinds 01.05.2017, wordt de procedure voor de 

opmaak van RUP’s uitgebreid. Dit zorgt er voor dat er extra stappen moeten gezet 

worden die meer tijd en middelen vragen. 

 

Door de Intercommunale Leiedal, aangesteld als ontwerper voor de opmaak van het RUP 

in functie van het bestaande exclusiviteitencontract, worden de bijkomende kosten 

geraamd op 2.302,07 euro (waarop geen btw verschuldigd). 

 

Het komt de gemeenteraad toe deze bijkomende prestaties goed te keuren vermits ze 

meer dan 10% van de initiële kostprijs bedragen. De nodige kredieten zijn voorzien in 

het budget. 

 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Dorpskom Hulste'. 

Voorlopige vaststelling ontwerp. 

Inhoudelijk 

 

Het plangebied vervangt het BPA Dorpskom Hulste uit 1987 in functie van het 

actualiseren en het flexibel maken van de voorschriften. Daartoe worden alle 

verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan opgeheven bij de definitieve 

vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

 

Het plangebied bevindt zich rond de straten of een gedeelte van de straten: 

Brugsestraat, Kapelstraat, Kerkhofstraat, Tieltsestraat, Kasteelstraat en Kerkstraat. 

Het RUP omvat de dorpskern, met grotendeels een zone voor gemengde functies met 

daarrond een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties alsook de aanpalende site 

van het bedrijf Masureel met zones voor bedrijvigheid of gerelateerd aan bedrijvigheid.  

 

De Rijstpekker en de parking nabij de kerk zijn opgenomen in een zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen. Overdrukken in functie van mobiliteit, erfgoed, kwaliteit en 

groen vervolledigen het RUP. 

 

Procedure 

 

Bij besluit van het college van 01.12.2015 werd beslist tot de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) ‘Dorpskom Hulste’. De gemeenteraad heeft bij beslissing van 



21.12.2015 kennis genomen van de beslissing tot opmaak en heeft de contractuele 

voorwaarden en raming goedgekeurd. 

 

Het RUP ‘Dorpskom Hulste’ werd op de plenaire vergadering van 03.10.2017 gunstig 

geadviseerd behoudens enkele opmerkingen. 

 

Het dossier werd besproken door de raadscommissie grondgebiedszaken op 11.10.2017. 

 

De voorlopige vaststelling wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De plannen worden daarna onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door 

artikel 2.2.14 §2, 3 en 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

3 Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen 

en gebouwen. Vaststelling. 

De Vlaamse regering keurde op 23.12.2016 het decreet houdende diverse fiscale 

bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen goed. Deze 

decreetswijziging geeft de gemeenten volledige beleidsvrijheid voor wat betreft het 

bestrijden van verwaarlozing van gebouwen en woningen. Op decretaal niveau zijn alleen 

nog de hoofdlijnen bepaald, maar de gemeente beslist verder zelf welke instrumenten zij 

wenst in te zetten om de verwaarlozing op haar grondgebied aan te pakken. De 

decreetwijziging houdt daarnaast ook in dat eerder geïnventariseerde panden niet langer 

belast worden vanuit Vlaanderen.  

 

Het subsidiedossier van Woonwijs voor de periode oktober 2017 - december 2019 

vermeldt als actie ‘de gemeente spoort verwaarloosde gebouwen en woningen op, 

inventariseert ze en pakt ze aan’. In uitvoering van het subsidiedossier van Woonwijs, 

werd, samen met de gemeenten Deerlijk en Kuurne, in de loop van 2017 een 

gemeentelijk reglement uitgewerkt. De fundamenten van het reglement (criteria 

verwaarlozing en procedure) zijn voor de drie gemeenten gelijklopend.  

 

In het voorgestelde technisch verslag om verwaarlozing vast te stellen, wordt het aantal 

gebreken bekeken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemeen gebrek 

en een beperkt gebrek. Gebreken zijn beperkt van omvang indien ze zich voordoen over 

minder dan de helft van de oppervlakte, de lengte of de breedte van het betreffende 

bouwelement van de woning of het gebouw. Er is sprake van verwaarlozing vanaf twee 

beperkte gebreken of een algemeen gebrek. 

In Deerlijk en Kuurne werd een testcase uitgevoerd met deze nieuwe vaststellings-

methode, die positief werd geëvalueerd. 

 

Eerder dan straffend op te treden, moet het reglement sensibiliserend werken. Bij een 

eerste vaststelling van verwaarlozing ontvangt de zakelijk gerechtigde een 

(aangetekende) brief met melding van verwaarlozing en uitleg over de gemeentelijke 

premies, mogelijkheden renovatiebegeleiding, klusjesdienst… Wordt na een jaar nog 

altijd verwaarlozing vastgesteld aan de woning of het gebouw, dan wordt de woning of 

het gebouw op een gemeentelijke inventaris verwaarlozing opgenomen. De zakelijk 

gerechtigde ontvangt hiervan een akte van opname op de inventaris.  

 

De principes van het reglement werden besproken in het lokaal woonoverleg van 

10.05.2017 en met agentschap binnenlands bestuur afgetoetst.  

 

Het inventarisatiereglement werd besproken op de raadscommissie grondgebiedszaken 

op 11.10.2017.  

 

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

 



4 Nieuw gebied 'Doe het nu duurzaam!'-premie. Edities ‘Zandberg’ en 

‘Invalswegen centrum Harelbeke’. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurde in zitting van 20.01.2014 het reglement voor de ‘Doe het nu 

duurzaam!’-premie, editie ’t Ooste’ goed. In zitting van 21.12.2015 keurde de 

gemeenteraad de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie, editie Centrum west, goed. Deze 

laatste premie kan aangevraagd worden tot 31.12.2017. 

 

De werkgroep kwam samen op 23.06.2017 om de premie te evalueren en een voorstel te 

formuleren voor de periode 2018-2019. Op voorstel van deze werkgroep, besliste het 

college in zitting van 25.07.2017 principieel om de premie in 2 gebieden op te starten. 

Bij de keuze voor deze gebieden werd rekening gehouden met de ouderdom van de 

woningen en de typologie (rijwoningen). In de collegezitting van 10.10.2017 werden 

onderstaande gebieden afgelijnd: 

 

- ‘Zandberg’: Aansluitend aan het gebied ‘Editie Centrum west’, richting Kortrijk. De 

Zandberg is een van de oudere wijken van de stad (gebouwd vanaf 1930) en 

vertoont een aantal straten met kleinere rijwoningen. Het gebied zou worden 

beperkt tot die straten die voornamelijk lintbebouwing vertonen en omvat in het 

totaal 426 adressen. 372 percelen zijn ouder dan 30 jaar. De straten waar vooral 

koppelbouw of alleenstaande bebouwing voorkomt, worden niet in het gebied 

opgenomen. 

 Zandbergstraat : volledige straat 

 Jan Breydelstraat: even huisnummers vanaf huisnummer 52 tem 106 en 

oneven huisnummers vanaf huisnummer 59 tem 115 

 Goedendagstraat: even huisnummers vanaf huisnummer 2 tem 8 

 Elfde Julistraat: oneven huisnummers vanaf huisnummer 183 tem 231 

 Hippodroomstraat: oneven huisnummers vanaf huisnummer 1 tem 113 

 Hugo Verrieststraat: even huisnummers vanaf huisnummer 16 tem 42 en 

oneven huisnummers vanaf huisnummer 21 tem 25 

 Venetiëlaan: even huisnummers vanaf huisnummer 2 tem 20 en oneven 

huisnummers vanaf huisnummer 1 tem 11 

 Motestraat: volledige straat 

 Zavelstraat: volledige straat 

 Julius Sabbestraat: even huisnummers vanaf huisnummer 42 tem 62 en 

oneven huisnummers vanaf huisnummer 43 tem 45 

 Herderstraat: even huisnummers vanaf huisnummer 18 tem 26 en oneven 

huisnummers vanaf huisnummer 15 tem 33 

 Spoorwegstraat: oneven huisnummers vanaf huisnummer 3 tem 19 

 Tuinbouwstraat: oneven huisnummers vanaf huisnummer 1 tem 9 

 

- ‘Invalswegen centrum Harelbeke’: De bewoners van 2 centrumwijken kregen 

reeds de kans om de ‘Doe het nu duurzaam’-premie aan te vragen. Een deel van 

de invalswegen viel in deze gebieden (deel Kortrijksestraat, deel Gentsestraat, 

Deerlijksestraat). Het verlengde van deze straten en de andere invalswegen naar 

het centrum vertonen echter ook dezelfde typologie als met de premie wordt 

beoogd. Bovendien ligt het aantal woningkwaliteitsklachten van huurders die een 

woning huren in deze straten relatief hoog en is een impuls om de woningkwaliteit 

te verbeteren nodig. Dit gebied omvat in het totaal 693 adressen. 417 percelen 

zijn ouder dan 30 jaar. Het plan omvat volgende invalswegen: 

 Kortrijksesteenweg: even huisnummers vanaf huisnummer 2 tem 178, 

oneven nummers vanaf 95 tem 189. (De oneven nummers tem huisnummer 

93 liggen in het huidige gebied van editie ‘Centrum West’). 

 Elfde-Julistraat: even huisnummers vanaf huisnummer 2 tem 90. 

 Groeningestraat: oneven huisnummers vanaf huisnummer 1 tem 9. 

 Gentsesteenweg: oneven huisnummers vanaf huisnummer 3 tem 101 en even 

huisnummers vanaf huisnummer 4 tem 158. 



 Deerlijksesteenweg: oneven huisnummers vanaf huisnummer 9 tem 101 en 

even huisnummers vanaf huisnummer 6 tem 126. 

 Overleiestraat: volledige straat 

 Leiestraat: volledige straat. Omdat Marktplein 6 en 20 eveneens langs de 

Leiestraat liggen, worden deze ook in het gebied opgenomen. 

 

Inhoudelijk wordt het reglement van ‘editie Centrum West’ overgenomen, mits een 

aantal aanpassingen: 

- Onder de categorie ‘Buitenschrijnwerk’ wordt, ter verduidelijking, de bepaling 

‘vervanging van buitendeuren’ vervangen door ‘vervanging van buitendeuren 

zonder glas’.  

- Indien tijdens de renovatiewerken hout gebruikt wordt, dan moet dit duurzaam 

gelabeld hout zijn. Binnen de categorieën elektriciteitswerken en sanitair, is het 

gebruik van hout eerder toevallig en is de voorwaarde van duurzaam hout te 

streng. Daarom wordt voorgesteld om de voorwaarde van duurzaam hout te 

schrappen voor deze categorieën. 

- De voorgestelde gebieden omvatten een aantal meergezinswoningen. Om te 

vermijden dat eigenaars mogelijks niet aan de vooropgestelde minimale 

investering geraken (2000 euro voor eigenaars-bewoners en 7500 euro bij 

eigenaars-verhuurders) bij werken aan de gemeenschappelijke delen, wordt in het 

nieuwe reglement voorzien dat de totale kostprijs van werken aan de 

gemeenschappelijke delen wordt afgetoetst aan de minimale investering en niet 

het aandeel per woongelegenheid. Dit is ook de werkwijze die de Vlaamse 

overheid toepast bij het toekennen van de Vlaamse premies. 

- Tot slot wordt ook voorzien dat de syndicus of vereniging van mede-eigenaars de 

aanvraag indient indien de premie wordt aangevraagd voor werken aan de 

gemeenschappelijke delen in een meergezinswoning. 

 

Het premiereglement werd positief geadviseerd op het lokaal woonoverleg van 

13.09.2017. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken besprak het aangepaste reglement op 

11.10.2017. 

 

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

 

 

5 Samenwerkingsovereenkomst met Effect vzw voor het plaatsen van 

rookmelders bij het uitvoeren van een energiescan. Goedkeuring. 

Sinds 2007 kunnen kwetsbare inwoners van de stad een gratis basisenergiescan 

aanvragen. Deze basisenergiescan wordt uitgevoerd door de Energiesnoeiers Zuid-West-

Vlaanderen binnen de vzw Effect.  

 

Tijdens de basisenergiescan 

 

- krijgen de inwoners tips om energie te besparen (gebruikstips); 

- wordt nagegaan of het overstappen naar een andere energieleverancier 

interessant is; 

- worden adviezen gegeven inzake kleine en grote energiebesparende 

investeringen;  

- wordt een pakket ‘kleine maatregelen’ geïnstalleerd (led-lampen, 

spaardouchekop, tochtstrip…). Dit pakket, ter waarde van maximaal 20 euro, 

wordt gefinancierd door netwerkbeheerder Infrax. 

 



De stad Harelbeke biedt aan inwoners die een opvolgscan krijgen, een uitbreiding van 

het pakket kleine maatregelen aan (ter waarde van maximaal 30 euro: bijkomende 

lampen, thermometer, douchetimer…).  

 

Vzw Effect geeft nu aan de stad de mogelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst af 

te sluiten om bovenstaande basisenergiescan uit te breiden met de installatie van 

rookmelders.  

 

Een onderzoek waar Fluvia aan meewerkte wees immers uit dat 52 % van de Vlaamse 

woningen niet voorzien is van rookmelders. Ook de Energiesnoeiers en Woonwijs stellen 

vast dat de woningen die door kwetsbare doelgroepen bewoond worden, niet of 

onvoldoende voorzien zijn van rookmelders, waardoor de bewoners bij brand niet of te 

laat verwittigd worden. De installatie van rookmelders is verplicht in de meeste 

huurwoningen, maar nog niet in alle Vlaamse woningen. 

 

Het gaat om rookmelders met een ‘levenslange’ batterij (levensduur van 10 jaar), die 

ook bij HVZ Fluvia werden afgetoetst. De woning wordt op elke bouwlaag voorzien van 

een rookmelder, conform de wettelijke bepalingen. Indien er rookmelders aanwezig zijn 

die niet op de juist plaats hangen of met een vervangbare batterij werken, dan voorziet 

vzw Effect een rookmelder met een levenslange batterij op de juiste plaats. 

Woningen in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij vallen niet onder deze 

overeenkomst, omdat deze door SHM ‘Mijn Huis’ zelf voorzien werden van de nodige 

rookmelders.  

 

De kostprijs van een rookmelder bedraagt 23 euro (16 euro voor het toestel en 7 euro 

voor de installatie). De stad heeft een engagement om jaarlijks 114 energiescans te laten 

uitvoeren. Rekening houdend met een gemiddelde van 2 geïnstalleerde rookmelders per 

woning, komt dit op een jaarlijks benodigd budget van 5.244 euro.  

 

Het voorstel van vzw Effect werd besproken tijdens de evaluatie van de gemeentelijke 

huisvestingspremies. De werkgroep stelt voor om hier structureel op in te zetten. In 

eenzelfde beweging kan zo aan de energiezuinigheid en veiligheid van de woning van 

kwetsbare doelgroepen worden gewerkt.  

 

Het college ging principieel akkoord in zitting van 22.08.2017. De overeenkomst werd 

besproken op het lokaal woonoverleg van 13.09.2017 en de raadscommissie 

grondgebiedszaken van 11.10.2017. 

 

De overeenkomst wordt nu aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

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

gemeentedecreet). 

 

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

Aardstraat en de gemeentegrens Wielsbeke). Definitieve 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 schepencollege op 28.02.2017 kennis 

van de bezwaren die haar bereikten ingevolge het stedenbouwkundig aanvraagdossier 

van de uitbreiding van het serrebedrijf van de familie Galle in de Eerste Aardstraat nr. 3 . 



Die 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 terrein 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 ook 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.  

 

De gemeenteraad stelde in zitting van 11.09.2017 het ontwerp van rooilijnplan (met 

bijhorend liggingsplan en zoals aangeleverd op 08.08.2017 door het studiebureau Luc 

Willem uit Aalter) voorlopig vast. 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 deze eerdere voorlopige vaststelling, werd een openbaar onderzoek georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 20.06.2014 dat de regels voor 

de organisatie van dergelijke openbare onderzoeken vastlegt.  

Het onderzoek liep van 15.09.2017 tot en met 1610.2017. Uit het proces-verbaal van 

sluiten opgemaakt door het schepencollege op 24.10.2017, blijkt dat er één tijdig en 

ontvankelijk bezwaar werd ingediend. Het bezwaar komt van de eigenaar van het 

aanpalend perceel, naast en ten zuiden van het nieuw voorgesteld voetwegtracé die 

vreest voor de veiligheid van de voetweggebruikers tijdens het snoeien (één maal om de 

5 à 6 jaar) van diens wilgenrij. Er wordt een alternatief tracé voorgesteld, een 10tal 

meter verder van diens bomenrij en dus 10 meter noordelijker binnen het serre-terrein.  

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bezwaar te beoordelen en te verwerpen.  

 

Indien ongegrond bevonden, kan de raad de voorgestelde gedeeltelijke verlegging 

definitief vaststellen. Vervolgens wordt het dossier voor beslissing aan de hogere 

overheid 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. 

 

7 Publiek Private Samenwerking (PPS) Marktcentrum. Goedkeuren akte Mijn 

Huis – Carlton - S.D.G.B.  Gewijzigd ontwerp. Goedkeuring. 

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

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

globale PPS-project op het marktcentrum.  

 

OP 23.05.2016 ging de gemeenteraad vervolgens akkoord met de opstalrechtprincipes 

ten opzichte van Immogra teneinde er de nieuwe appartementsblokken en de aanleg van 

het binnenhof te (laten) realiseren. 

 



Voor dit project is de stedenbouwkundige vergunning van 11.04.2017, uitvoerbaar sinds 

01.06.2017.  

 

De uitvoering van die bouwvergunning veronderstelde het vooraf notarieel vastleggen 

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

opstalrechtprincipes.  

 

Hiertoe keurde de raadszitting in zitting van juni 2017 enkele notariële ontwerpen goed; 

onder andere ook de aktevoorwaarden voor de te bouwen ‘opstallen’ (d.i. de 

appartementen en commerciële ruimtes) langs de Vrijdomkaai op de grond van Mijn 

Huis.  

Dit ontwerp gaf uitvoering aan de afspraken van begin 2015 tussen de stad en Mijn Huis 

inzake het mee op nemen van die achterkant van de ex-Warma langs de Vrijdomkaai in 

het toen nog op te starten PPS-project. Dit om zo de totaalkwaliteit van de 

binnenstedelijke ontwikkeling te verhogen.  

 

Door de gunning van het PPS–project aan Immogra (Service & Development Group 

Belgium NV) nam deze de rechten en plichten van de stad over met betrekking tot deze 

overeenkomst met Mijn Huis. 

 

Na het zomerverlof 2017 nam het stadsbestuur kennis van de discussie tussen Immogra 

(S.D.G.B. NV) en hun teamlid-bouw Heijmans/Belemco waardoor de werken (ondanks 

het tijdig principieel goedkeuren van alle akte-voorwaarden en het beschikken over de 

nodige stedenbouwkundige vergunningen) niet startten.  

Pas in zitting van 24.10.2017 kon het schepencollege de vervanging van het teamlid-

bouw  goedkeuren en is het nieuwe teamlid-bouw formeel gekend als de Tijdelijke 

Handelsvereniging HET VRIJE uit Veurne (Bedrijfslaan 7), een samenwerking is tussen de 

bouwbedrijven NV Furnibo en de NV Persyn .   

 

Her voorliggend dossier betreft de grond van Mijn Huis, zijnde lot 2 van de verkaveling 

waarop bouwblok D wordt voorzien, die zal bestaan uit 3 ruimtes voor kantoor/vrije 

beroepen/dienstverlening op het gelijkvloers en 7 woongelegenheden op het eerste 

verdiep langs de Leie en ondergrondse garages.  

 

Al op 20.01.2015, zelfs voordat de private PSS-partner gekend was, tekenden de stad en 

Mijn Huis voor de realisatie van die bouwblok D een “optieovereenkomst”, als een 

verplicht uit te voeren onderdeel van het globale PPS-project.  

 

Het voorliggend gewijzigd akte-ontwerp wijkt enigszins af van dit zoals in juni 2017 door 

de raad goedgekeurd, maar is het resultaat van een verdere onderhandelingen tussen 

Mijn Huis en SDGB. Tussen deze partijen wordt nu geopteerd voor een gewijzigde 

aanpak. 

 

In het voorliggend nieuwe ontwerp, opgesteld door notaris Christophe Blindeman van het 

notariskantoor Notas uit Gent (hiertoe aangesteld door en voor rekening van Immogra) 

in overleg en samenspraak met het notariskantoor Torrelle (in opdracht van de Mijn 

Huis), alsmede in samenspraak met de juridisch adviseur van Mijn Huis, meester Steve 

Ronse, verkoopt Mijn Huis lot 2/zone blok D langs de Vrijdomkaai aan Carlton NV 

(zusterbedrijf van S.D.G.B.) en geeft Carlton NV vervolgens een opstalrecht aan S.D.G.B. 

Die laatste zal vervolgens een bouwrecht geven aan hun nieuwe teamlid-bouw zijnde de 

THV Het Vrije. 

 

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

voorliggende verkoop- en opstalakte tussen Mijn Huis en Carlton NV en S.D.G.B. NV,  dit 

louter voor wat betreft de belangen van de stad zoals afgesproken in de optie-

overeenkomst van 2015.  



De rechten en plichten inzake  de realisatie van blok D als onderdeel van het globale 

PPS-project zijn op 28.08.2017 verankerd in de verkavelingsakte zoals verleden voor de 

notarissen Blindeman en Torrelle en ondertekend door de stad en Mijn Huis en S.D.G.B. 

NV. 

 

De gemeenteraad is hiertoe bevoegd aangezien het daden van beschikking omtrent 

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

par. 2, 12°). 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

8 Aankoop Instrumenten Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 

(SAMW).  Goedkeuren bestek, raming (15.073,55 euro + 21 % btw.) en 

gunningswijze. 

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

departement facility - aankoop. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

 

 Perceel 1 (snaarinstrumenten), raming: 4.125,62 euro excl. btw of 4.992 euro 

incl. 21 % btw; 

 Perceel 2 (elektrische instrumenten), raming:  1.774,38 euro excl. btw of  2.147 

euro   incl. 21 % btw; 

 Perceel 3 (blaasinstrumenten), raming: 9.173,55 euro excl. btw of  11.100 euro   

incl. 21 % btw. 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.073,55 euro excl. btw of 

18.239 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 230000/082010-WOL-WOL 20. 

 

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 Aankoop installaties, machines en uitrusting Stedelijke Academie voor 

Beeldende Vorming (SABV).  Aankoop oven.  Goedkeuren bestek, raming 

(10.743,80 euro + 21 % btw.) en gunningswijze. 

 

Voor in het atelier Beeldhouwkunst is de aankoop van een wasuitsmeltoven nodig ter 

vervanging van de niet CE-gekeurde smeltoven. 

 

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

- aankoop. 

 



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 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 

leveranciers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven leveranciers 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 230000/082020-WOL-WOL 49. 

 

 

10 Leveren en plaatsen van een brand- en evacuatiealarm in de Eilandschool. 

Goedkeuren bestek, raming  (13.930 euro + 6 % btw (835,80 euro btw 

medecontractant)) en gunningswijze. 

De eilandschool is een grondige renovatie aan het doormaken.  Het is dan ook gepast om 

voor de gebruikers de brand- en evacuatiealarmen te vernieuwen. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 13.930 euro excl. btw of 14.765,80 

euro incl. btw (835,80 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 221007/082021-WOL-WOL 77. 

 

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 Renovatie toiletten jeugdcentrum.  Goedkeuren bestek, raming (65.179,08 

euro + 21 % btw (13.687,61 euro btw medecontractant)) en 

gunningswijze. 

De toiletten van het jeugdcentrum zijn aan een totale renovatie toe.  De afvoer is 

verzakt, alle toiletten vertonen ernstige gebreken, en er zijn geen vervangstukken meer 

te vinden voor de verouderde materialen. 

 

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

 



De werken omvattten  

• Afbraak 

• Afwerking (vloer, wanden, schrijnwerk, schilderwerk, etc…) 

• Technieken (sanitair, elektriciteit, verwarming, ventilatie). 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 65.179,08 euro excl. btw of 78.866,69 

euro incl. 21 % btw (13.687,61 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 2018, op 

budgetcode 221007/075010-VT-VT 95. 

 

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). 

 

 

12 Leveren en plaatsen zoutsilo.  Goedkeuren bestek, raming (26.859,50 euro 

+ 21 % btw.) en gunningswijze. 

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

facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26.859,50 euro excl. btw of 32.500 

euro incl. 21% btw. 

 

Voor de gladheidbestrijding te Harelbeke wordt het dooizout op twee manieren 

gestockeerd: enerzijds in een silo van 30 ton waar de vrachtwagen onder kan rijden om 

te laden en anderzijds los gestort in een afgebakende, deels overdekte ruimte. 

 

Het werken met het los gestorte zout geeft heel wat ongemakken en veiligheidsrisico’s: 

zo wordt geladen met de grote graafkraan en kan slechts ee persoon goed met deze 

machine werken, waardoor enkel overdag geladen kan worden. Het zout wordt niet in 

optimale condities bewaard door blootstelling aan vocht. De machines voor het laden zijn 

blootgesteld aan corrosie door het zout. 

 

De huidige silo kan pas gevuld worden als deze volledig leeg is en een levering duurt een 

tot twee dagen. Door een grotere silo te plaatsen van 60 ton kan, wanneer deze voor de 

helft geminderd is, wel bijgevuld worden terwijl verder afgetapt wordt.  

 

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 

leveranciers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven leveranciers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2018 op BOD 57. 

 



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). 

 

 

13 Raamovereenkomst toegangscontrole data-on-card.  Goedkeuren bestek, 

raming (70.018,50 euro+ 21 % btw.) en gunningswijze. 

De toegang tot een aantal stadsgebouwen en sommige binnendeuren, poorten, kasten, 

enz. zal door middel van een toegangscontrolesysteem data-on-card met virtueel 

netwerk worden geregeld. Dit biedt naast gebruiksgemak voor eigen diensten en de 

klant/huurder ook extra veiligheid. Cc het SPOOR wordt voorzien van toegangscontrole in 

kader van verhuur van zalen. De hardware kan gemakkelijk gedemonteerd worden en 

opnieuw geprogrammeerd tijdens de geplande verbouwingswerken. Daarnaast worden de 

stedelijke basisscholen voorzien van toegangscontrole gezien meerdere gebruikers zich in 

het gebouw begeven en om de controle op het gebruik onder controle te houden. 

 

Na kosten-baten analyse is toegangscontrole met data-on-card voor de stadsorganisatie 

(in de stadsgebouwen waar verschillende vaste gebruikers/huurders aanwezig 

zijn)economisch het meest voordelige. Data-on-card is letterlijk te vertalen: er staan 

gegevens geschreven op de badges/tags. In andere systemen dragen deze bijvoorbeeld 

enkel een nummer. Dit laat toe om deuren die offline staan te bedienen. Met andere 

woorden dient er geen bedrading en elektrische voeding getrokken naar de deuren. 

 

Er wordt een raamovereenkomst opgemaakt om het materiaal te kunnen aankopen 

volgens de noodwendigheden van het bestuur. 

 

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

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.018,50 euro excl. btw of 84.722,39 

euro incl. 21 % btw. 

 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 

 

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 

leveranciers speelt de concurrentie maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven leveranciers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken.Het 

bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over 

de exact benodigde hoeveelheden. 

 

Stad Harelbeke treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Harelbeke (nationaal nummer 

212.218.479) en lokale publiekrechtelijke organisaties bij de gunning van de opdracht. 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 

vereenvoudiging. 

 

 

Met het oog op de oprichting van een zorgvereniging (vereniging op grond van Titel VIII 

Hoofdstuk I van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn of OCMW-vereniging van publiekrecht) kan 

de gesloten overheidsopdracht worden overgezet en/of uitgebreid naar deze 

zorgvereniging of andere lokale publiekrechtelijke organisaties tegen dezelfde 

voorwaarden en bepalingen. 

 



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

budgetcode 221007/070510-VT-VT 92 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). 

 

 

14 Aanleg sportveldje en paden stedelijke basisschool Noord.  Goedkeuren 

bestek, raming (18.709 euro + 6 % btw) en gunningswijze. 

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

facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18.709 euro excl. btw of 19.831,54 

euro incl. btw (1.122,54 euro Btw medecontractant). 

 

Het bestek omvat de aanleg van een sportveldje van +/-165m² voor balspelen alsook de 

aanleg van paden als toegang tot de moestuin en de dierenverblijfplaats. 

Doel is de herinrichting van de speelplaats om meer mogelijkheden aan te bieden aan de 

kinderen. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking dit 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 222000/080011-WOL-WOL 85. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze 

goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om 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 FINANCIËN 

15 Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2021. 

Conform art. 148 en art. 228 par. 1 van het OCMW decreet dient de stuurgroep Audio 

het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden 

van de stuurgroep. 

 

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de raad van beheer ontving. 

 

Het meerjarenplan werd door het college in zitting van 24.10.2017 gunstig geadviseerd. 

 

Het meerjarenplan 2015-2021 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 



16 Audio. Kennisname budget 2018. 

Conform artikel 150 en 228 par. 1 van het OCMW decreet dient de stuurgroep Audio het 

budget voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van de stuurgroep. 

 

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de raad van beheer ontving.  De 

gemeenteraad dient enkel kennis te nemen indien het budget past in het meerjarenplan. 

 

Het budget 2018 werd door het college in zitting van 24 oktober 2017 gunstig 

geadviseerd. 

 

Het budget 2018 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.  

 

17 Hulpverleningszone Fluvia. Dotatie 2017 na begrotingswijziging en 2018.  

Akkoord. 

De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone 

gefinancierd.  De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van 

een akkoord bereikt tussen de verschillende gemeenteraden (art. 68 par. 2 van de wet 

van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid). 

 

De prezoneraad van de hulpverleningszone Fluvia, hulpverleningszone waartoe de stad 

Harelbeke behoort, heeft in de zitting van 26.09.2014 de gemeentelijke verdeelsleutel en 

het macrobudget van 2015-2019 (meerjarenplanning) besproken.  Deze 

meerjarenplanning en verdeelsleutel werden reeds in 2014 aan de gemeenten ter 

kennis/goedkeuring meegegeven. 

 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 20.10.2014 werd de financiële verdeelsleutel van de 

gemeentelijke dotatie van de hulpverleningszone Fluvia, dringende medische 

hulpverlening inbegrepen, goedgekeurd. 

 

Aanvullend besliste de zoneraad in haar vergadering van 29.05.2015 om het 

vakantiegeld 2014 ten laste van de zone te nemen in de begroting 2015 en om de 

toekomstige vakantiegelden te begroten in het jaar volgend op het werkjaar. 

 

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig, voor 2017 na begrotingswijziging 

en 2018 op een afronding na, binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 

 

Meerjarenplanning - Dotaties 2015-2019 

Exploitatie en investeringen     

  Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019 

ANZEGEM 3,21% 308 532,82 327 461,65 341 782,28 345 864,92 351 309,45 

AVELGEM 2,24% 215 300,16 228 509,06 238 502,28 241 351,22 245 150,52 

DEERLIJK 3,06% 294 115,40 312 159,70 325 811,15 329 703,01 334 893,12 

HARELBEKE 7,13% 685 308,11 727 352,51 759 161,26 768 229,55 780 322,86 

KORTRIJK 37,26% 3 581 287,54 3 801 003,45 3 967 229,84 4 014 618,95 4 077 816,21 

KUURNE 4,24% 407 532,45 432 535,01 451 450,74 456 843,38 464 034,91 

LENDELEDE 1,38% 132 640,28 140 777,91 146 934,44 148 689,59 151 030,23 

MENEN 9,95% 956 355,64 1 015 029,10 1 059 418,60 1 072 073,50 1 088 949,85 

WAREGEM 10,83% 1 040 937,84 1 104 800,52 1 153 115,92 1 166 890,05 1 185 258,98 

WEVELGEM 8,06% 774 696,12 822 224,58 858 182,30 868 433,41 882 104,10 



ZWEVEGEM 6,84% 657 434,43 697 768,75 728 283,74 736 983,19 748 584,62 

SPIERE-HELKIJN 0,64% 61 514,33 65 288,30 68 143,51 68 957,49 70 043,01 

LEDEGEM 2,33% 223 950,62 237 690,23 248 084,96 251 048,37 255 000,32 

WIELSBEKE 2,83% 272 008,69 288 696,72 301 322,07 304 921,41 309 721,41 

  100,00% 9 611 614,45 10 201 297,51 10 647 423,07   10 774 608,03 10 944 219,57 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet en de 

artikelen 67, 68 en 134 van wet betreffende de civiele veiligheid. 

 

Het volgende wordt aan de gemeenteraad voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2017, na budgetwijziging 2017,  

lastens de stad Harelbeke voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een 

exploitatie- en een investeringstoelage als volgt: 

 

Dotatie voor exploitatie:   641.872,76 euro. 

Dotatie voor investeringen:            117.288,50 euro. 

 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2018 lastens de stad Harelbeke 

voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een exploitatie- en een 

investeringstoelage als volgt: 

 

Dotatie voor exploitatie:   650.941,05 euro. 

Dotatie voor investeringen:            117.288,50 euro. 

 

18 Kerkfabriek St-Jozef. Goedkeuren eerste wijziging meerjarenplan 2014-

2019.  

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

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

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

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

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

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

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

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

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 27.09.2017 heeft de stad een eerste meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Jozef. Deze werd ingediend via de 

applicatie ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 48.749,17 

euro 

48.749,17 

euro 

49.658,52 

euro 

49.658,52 

euro 

Investeringstoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 44.000 euro 50.100 euro 19.500 euro 32.800 euro 

 

Redenen voor deze wijziging: 

 



1. Voor 2017 : vernieuwen 17 lampen in kerk en herstellen van 2 dorpels en 

staanders ramen kerk 6100 euro 

2. Voor 2018 : In regel stellen en herstellen bliksemafleiderinstallatie kerk voor 

12.500 euro en aankoop laptop kerk 800 euro 

 

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

eerste meerjarenplanwijziging.  

 

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

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef goed te keuren. 

 

 

19 Kerkfabriek St-Salvator. Goedkeuren derde wijziging meerjarenplan 2014-

2019.  

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

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

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

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

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

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

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

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

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 27.09.2017 heeft de stad een derde meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Salvator. Deze werd ingediend via de 

applicatie ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 180.588,11 

euro  

180.588,11 

euro  

182.116,97 

euro 

182.116,97 

euro 

Investeringstoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 4.000 euro 20.926,41 

euro 

0 euro  12.500euro  

 

Redenen voor deze wijziging: 

 

Voor 2017 

 

In 2017 waren geen investeringen voorzien.  

 

Twee investeringen die in 2016 waren voorzien werden in dat jaar niet (volledig) 

uitgevoerd en de eerder goedgekeurde budgetten werden naar 2017 overgedragen : 

 

 Beheersplan St.-Salvatorskerk: overeenkomstig de nieuwe richtlijnen dient voor 

beschermde monumenten voortaan een beheersplan opgemaakt en goedgekeurd te 

worden alvorens nog subsidies kunnen worden uitgekeerd. De kosten voor dit 

beheersplan werden geraamd op 8.500 euro ,-. 



De opmaak hiervan is momenteel in uitvoering. De uiteindelijke kostprijs zal 8.000 

euro + 21% BTW is 9 680 euro bedragen, waarvoor een premie van 80 %, of 7.744 

euro zal aangevraagd worden. 

 

 Herschilderen pastorie: kostprijs destijds gebudgetteerd op 35.000 euro. Werken 

werden gedeeltelijk in 2016 uitgevoerd. Het saldo, 17.960,60 euro wordt naar 2017 

overgedragen. 

 

Vorige winter heeft een van de chauffageketels in de pastorie het begeven. Door een 

interventie van een installateur draait de verwarming nu verder op de andere. Er 

werden verschillende offertes opgevraagd voor eventuele vervanging van beide 

resterende ketels omwille van ouderdom (26j) en rendement. Na overleg met Stad 

Harelbeke wordt geopteerd voor vervanging door 1 enkele ketel @ 7.646,01 euro 

(incl. BTW) conform offerte – MAR 4120. 

 

Voor 2018 

 

In regel stellen en herstellen bliksemafleiderinstallatie kerk voor 12.500 euro  

 

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

eerste meerjarenplanwijziging.  

 

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

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Salvator goed te keuren. 

 

20 Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren vierde wijziging meerjarenplan 2014-

2019.  

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

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

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

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

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

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

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

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

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 27.09.2017 heeft de stad een vierde meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Deze werd ingediend via de 

applicatie ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 116.005 euro  116.005 euro 98.167 euro 98.167 euro  

Investeringstoelage 2017 2017  

na wijziging 

2018 2018  

na wijziging 

 3.867 euro 3.867 euro 0 euro  12.500 euro 

 

Redenen voor deze wijziging: 

 

1. Inplannen renovatie 2 woningen Vlietestraat 171 +169 – uit te voeren in 2018 – 

bedrag 21.000 euro (te betalen met privé-patrimoniumgeld) 



2. In regel stellen en herstellen bliksemafleiderinstallatie kerk voor 12.500 euro. 

 

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

vierde meerjarenplanwijziging.  

 

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

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

 

21 Kerkfabrieken. Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Salvator, 

kerkfabriek Sint-Rita en kerkfabriek Sint-Jozef. Aktename.  

De budgetwijzigingen dienen voor 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij 

de gemeenteoverheid ingediend te worden door het Centraal Kerkbestuur waaronder de 

kerkfabrieken ressorteren, na voorafgaandelijk overleg met de gemeenteoverheid en 

samen met het advies van het erkend representatief orgaan. 

 

Op 29.09.2017 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetwijziging van de kerkfabrieken 

Sint-Salvator, Sint-Rita en Sint-Jozef samen met het advies van het Bisdom Brugge, 

erkend representatief orgaan, gecoördineerd ingediend bij de stad via de applicatie 

ReligioPoint. 

 

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

budgetwijzigingen. 

 

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

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 

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

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid.  

 

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

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

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid. 

 

Het overzicht van de gemeentelijke toelagen is als volgt. 

 

1. Exploitatietoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Salvator  180.588,11 

euro  

162.479,84 

euro 

-5.486,28 euro 156.993,56 euro 

Sint-Rita 32.362,80 euro 16.841,72 euro 6.570 euro 23.411,72 euro 

Sint-Jozef 48.749,17 euro 41.933,08 euro 772,14 euro 42.705,22 euro 

 

Reden voor deze wijziging: 

 

Sint-Salvator:  

 

De afrekening van ENI (gas) vertoonde een tegoed van 5.314,58 euro. Hoewel verzocht 

werd om dit tegoed met toekomstige voorschotten/facturen te verrekenen, werd dit 

bedrag door ENI toch teruggestort op de rekening van de kerkfabriek door middel van 

een creditnota. Dit is bijgevolg een onvoorziene ontvangst die boekhoudkundig niet met 

uitgaven kan/mag verrekend worden. Daardoor is het onmogelijk geworden om dit 

bedrag aan te wenden voor andere uitgaven.  

 

Er wordt daarom gevraagd om dit bedrag, dat als bijkomende ontvangst wordt 

opgenomen in de budgetwijziging, eveneens als bijkomende uitgave te mogen 

aanwenden, en wel als volgt : 



 

 2.000 euro voor de eredienst – eindejaarspremies 2016 van personeel 

werden pas begin 2017 uitbetaald. Impact op werkgeversbijdrage van 

dubbele eindejaarspremie in 2017. 

Daarmee liggen de gebudgetteerde uitgaven voor de eredienst nog steeds 

1.507,31 euro lager dan in 2016. 

 1.000 euro voor het bestuur van de eredienst . Daar was een tekort in 

2016. 

 het saldo ad 2.314,58 euro voor de gebouwen van de eredienst. 

 

Dit is neutraal voor de exploitatietoelage. 

 

Verder waren de inkomsten op MAR 130 te laag gebudgetteerd, o.a. omdat eind 

2016 alsnog beslist werd om het huis in de Noordstraat 3 voor een jaar te 

verhuren tot november 2017. De correctie bedraagt  5.171,76 euro. 

 

Incl. correctie voor enkele kleinere creditnota’s komt de gebudgetteerde 

exploitatietoelage uit op 156.993,56 euro, d.w.z. 5.486,28 euro lager dan het 

oorspronkelijk budget 2017. 

 

Sint-Rita:  

 

 nutsvoorziening gebouw eredienst ad 5.850 euro : verhoogde gas- en 

elektriciteitsfactuur door het aanhouden van een minimumtemperatuur van 10° in 

de kerk ter bescherming van het orgel  

  monumentenzorg ad 270 euro : inspectie Monumentenwacht 

 niet opgenomen financieringen ad 450 euro 

 

Sint-Jozef:  

 

 splitsing onderhoud en nutsvoorzieningen woning bedienaar eredienst ad 473,14 

euro 

 terugbetalingen ad 1101 euro 

 nutsvoorzieningen kerk ad 1.400 euro 

 

2. Investeringstoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Salvator  20.926,41 euro 0 euro  20.926,41 euro 20.926,41 euro 

Sint-Rita 24.900 euro 24.900 euro 0 euro 24.900 euro 

Sint-Jozef 50.100 euro 44.000 euro 6.100 euro 50.100 euro 

 

Reden voor deze wijziging : 

 

Sint-Salvator:  

 

In 2017 waren geen investeringen voorzien.  

Twee investeringen die in 2016 waren voorzien werden in dat jaar niet (volledig) 

uitgevoerd en de eerder goedgekeurde budgetten worden naar 2017 overgedragen : 

 

 Beheersplan St.-Salvatorskerk : overeenkomstig de nieuwe richtlijnen dient 

voor beschermde monumenten voortaan een beheersplan opgemaakt en 

goedgekeurd te worden alvorens nog subsidies kunnen worden uitgekeerd. De 

kosten voor dit beheersplan werden geraamd op 8.500 euro. 



De opmaak hiervan is momenteel in uitvoering. De uiteindelijke kostprijs zal  

8.000 euro + 21% BTW is 9.680 euro bedragen, waarvoor een premie van 80 

%, of  7.744 euro zal aangevraagd worden. 

 

 Herschilderen pastorie : kostprijs destijds gebudgetteerd op 35.000 euro. 

Werken werden gedeeltelijk in 2016 uitgevoerd. Het saldo, 17.960,60 euro 

wordt naar 2017 overgedragen. 

 

Vorige winter heeft een van de chauffageketels in de pastorie het begeven. Door een 

interventie van een installateur draait de verwarming nu verder op de andere. Er zijn 

verschillende offertes opgevraagd voor eventuele vervanging van beide resterende ketels 

omwille van ouderdom (26j) en rendement. Na overleg met de stad wordt geopteerd 

voor vervanging door 1 enkele ketel aan 7.646,01 euro (incl. BTW) conform offerte – 

MAR 4120. 

 

Verder dienden grote herstellingen uitgevoerd te worden aan het huis in de Gentsestraat 

24. Daarvoor was geen budget voorzien. Dit werd met eigen middelen (MAR 335 - 

vervallen beleggingen) van de Kerkfabriek gefinancierd. 

 

Tenslotte werden, gelet op de lage rentestand, 2 obligatiefondsen verkocht en het 

provenu tot nader bericht op een spaarrekening geplaatst. Het betreft een bedrag van in 

totaal 119.584,06 euro. Dit bedrag verschijnt daardoor zowel onder MAR 335 (vervallen 

beleggingen) als onder MAR 436 (investeringsbeleggingen) . 

 

Door deze investeringen wordt het investeringsoverschot van vorige jaren weggewerkt. 

(Z-waarde 0). De resterende toelage door de Stad bedraagt 20.926,41 euro. 

 

Sint-Rita:  

 

 Gebouw eredienst ad 6.964,75 euro : saldo factuur NV Callewaert i.v.m. plaatsen 

nieuwe verlichting. Te nemen van het budget dat voorzien was voor de 

betonstudie uit budget 2017 ad 11.500 euro 

 Gebouw eredienst ad 4.000 euro : uit budgetwijziging 2016 waterdicht maken 

kelder en reinigen afvoerbuizen 

 

Sint-Jozef:  

 

 Vernieuwen lampen in kerk en herstellen dorpels en staanders van 2 ramen  

ad 6.100 euro 

 

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

kerkfabrieken Sint-Salvator, Sint-Rita, en Sint-Jozef. 

 

 

22 Kerkfabriek Sint-Amand. Aktename budgetwijziging 2017. 

De budgetwijzigingen dienen voor 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij 

de gemeenteoverheid ingediend te worden door het Centraal Kerkbestuur waaronder de 

kerkfabrieken ressorteren, na voorafgaandelijk overleg met de gemeenteoverheid en 

samen met het advies van het erkend representatief orgaan. 

 

Op 17.10.2017 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetwijziging van de kerkfabriek 

Sint-Amand samen met het advies van het Bisdom Brugge, erkend representatief 

orgaan, ingediend bij de stad via de applicatie ReligioPoint. 

 



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

budgetwijziging. 

 

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

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 

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

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid.  

 

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

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

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

1. Exploitatietoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Amand 4.413,88 euro 0 euro 0 euro 0 euro 

 

2. Investeringstoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Amand 5.000 euro 5.000 euro -5.000 euro 0 euro  

 

Reden voor deze wijziging : 

 

Deze budgetwijziging is eerder een technische aangelegenheid en kan verklaard worden 

door: 

 

1. teruggekregen onroerende voorheffing 

2. kosten voor aanpassen bliksemafleiders (andere investeringen moeten hiervoor 

wijken) 

3. investeringen aan privé-patrimonium gefinancierd met eigen middelen 

 

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

kerkfabriek Sint-Amand. 

 

23 Kerkfabrieken. Aktename budget 2018. 

Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het 

volgende boekjaar. Dit budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  

 

De budgetten worden door het Centraal Kerkbestuur gecoördineerd en gelijktijdig 

ingediend bij de gemeenteoverheid (dit gebeurde op 29.09.2017), na voorafgaandelijk 

overleg met de gemeenteoverheid. 

 

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

budgetten van de Harelbeekse kerkfabrieken. Indien de budgetten passen binnen het 

goedgekeurde meerjarenplan, kan de gemeenteraad van de budgetten enkel akte 

nemen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het budget van 2018 van de Harelbeekse kerkfabrieken voor 

aktename voorgelegd, gezien ze binnen het meerjarenplan blijven. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 



 

 Exploitatietoelage Meerjarenplan Investeringstoelage Meerjarenplan 
St.-Salvator 175.295,06 € 182.116,97 € 12.500,00 € 12.500,00 € 
St.-
Augustinus 

33.456,90 € 38.923,49 € 27.500,00 € 0,00 € 

St.-Rita 22.825,18 € 32.985,61 € 12.500,00 € 27.200,00 € 
St.-Jozef 44.294,52 € 49.658,52 €  32.800,00 € 32.800,00 € 
St.-Amandus 0,00 € 3.056,33 € 12.500,00 € 00,00 € 
St.-Petrus 71.668,54 € 98.167,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

 

 

24 Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van 

het stadsbudget op zicht van de begroting 2018 van de politiezone. 

Aan de politieraad zal op 21.11.2017 de begroting van het dienstjaar 2018 van de 

Politiezone Gavers (Deerlijk en Harelbeke) ter goedkeuring worden voorgelegd.  

 

Op zicht van het ontwerp komt men tot de volgende dotaties in gewone dienst ten laste 

van de participerende gemeenten:  

 

Harelbeke: 3.382.138,00 euro (72,2267 % van het totaal); 

Deerlijk: 1.300.532,00 euro (27,7733 % van het totaal).  

 

Er is ook een overdracht van 250.000 euro voorzien in de buitengewone dienst (wegens 

het niet opnemen van leningen), om te slaan op Harelbeke en Deerlijk volgens de 

hiervoor vernoemde verdeelsleutel. 

 

Het komt de gemeenteraad toe deze dotaties goed te keuren.  

 

De dotatie dienstjaar 2018 zal dan worden opgenomen in het budget 2018 van de stad. 

 

 

 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

25 Aanschafprijs van een wijk-werkcheque in Harelbeke. Goedkeuring. 

De gemeenteraad besliste d.d. 16.10.2017 om samen te werken op niveau van de regio Zuid-West-
Vlaanderen voor de organisatie van wijkwerken en bijgevolg de opdracht “organisator wijk-werken” 
toe te kennen aan de OCMW-Vereniging W13.  
 

De kwaliteit voor de gebruikers blijft op eenzelfde niveau (in vergelijking met PWA-stelsel) en gezien 
de kans reëel is dat de wijkwerkers die instromen kwetsbaarder zijn (in vergelijking met PWA-
stelsel), is een optimale begeleiding van wijkwerkers aangewezen.  Daartoe worden de beschikbare 
middelen vanuit de wijkwerkcheques integraal ingezet om de wijkwerkers maximaal te begeleiden 

tijdens hun traject naar werk. 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken, van 29.09.2017 bepaalt 

dat: 

 

- de aanschafprijs van een wijkwerk-cheque minimaal 5,95 euro en maximaal 7,45 

euro bedraagt; 

- geen onderscheid is toegelaten in aanschafprijs per type gebruiker of per type 

activiteit; 

- de gemeenten de aanschafprijs in consensus bepalen (via de aangewezen 

organisator); 



- de duurtijd van het wijk-werken niet langer dan 12 maanden kan bedragen;  

- voor de wijkwerker een traject naar werk wordt voorzien;   

De stuurgroep Wijkwerken besliste op 11.10.2017 (met vertegenwoordiging van de lokale 

besturen) eensgezind een aanschafprijs van 7,45 euro per cheque voor te dragen.  

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met dit voorstel van de stuurgroep.  De 

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

 

26 Deeltijds kunstonderwijs. Aanwenden lestijdenpakket Stedelijke Academie 

voor Muziek en Woord (SAMW). 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad jaarlijks het lestijdenpakket van 

de SAMW (Stedelijke Academie voor Muziek en Woord) vast te stellen, dit wil zeggen de 

manier van aanwenden van de lesuren. 

 

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - bestuur deeltijds kunstonderwijs, heeft 

ingevolge het aanwendingspercentage, volgende uren toegekend voor het schooljaar 

2017-2018: 

 

240 uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  57 uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  43 uren leraar lagere graad dans 

141 uren leraar hogere graad muziek 

  45 uren leraar hogere graad woordkunst 

   2 uren hogere graad dans 

528 totaal leraarsuren 

 

Overdracht vorig schooljaar: 9 uur. 

 

  20 uren directeur. 

  44 uren opsteller. 

  2/22 en 1/38  uren ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMW, SABV en 

scholengemeenschap ‘de Balk’). 

 

De voor het schooljaar 2017-2018 toegekende lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs 

SAMW wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd luidt als volgt. 

 

De gemeenteraad keurt de aanwending van het lestijdenpakket SAMWD als volgt goed : 

 

275,5 uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  57    uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  35    uren leraar lagere graad dans 

116    uren leraar hogere graad muziek 

  41    uren leraar hogere graad woordkunst 

    6     uren hogere graad dans 

530,5 totaal leraarsuren 

 

20 uren directeur. 

 

44 uren opsteller. 

 

2/22ste en 1/38ste  ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMWD, SABV en 

scholengemeenschap ‘de Balk’). 

 



Overdracht naar volgend schooljaar; 6,5 uren. 

 

 

27 Deeltijds kunstonderwijs. Aanwenden lestijdenpakket Stedelijke Academie 

Beeldende Vorming (SABV - AHA!). 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad jaarlijks het lestijdenpakket van 

het SABV (Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming) AHA! vast te stellen, dit wil 

zeggen de manier van het aanwenden van de lesuren. 

 

De Vlaamse gemeenschap - bestuur deeltijds kunstonderwijs, heeft ingevolge het 

aanwendingspercentage, volgende uren toegekend voor het schooljaar 2017-2018: 

 

99  uren leraar lagere en middelbare graad 

78  uren leraar hogere graad 

177  uren leraar 

 

24 uren opsteller 

20 uren directeur 

 

Gesubsidieerd buiten het lestijdenpakket: 3 uren ICT-coördinator (niveau opsteller). 

 

Aan de gemeenteraad wordt deze aanwending ter goedkeuring voorgelegd. 

 

28 Stedelijk basisonderwijs. Aanpassen schoolreglement. 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 

de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders regelt. 

 

Het huidig schoolreglement van het basisonderwijs dient aangepast te worden voor 

volgende punten: 

 

- aantal verplichte dagen aanwezigheid in het kleuter; 

- aanpassing prijs maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteit; 

- gegevens bescherming en informatieveiligheid; 

- getuigschrift. 

 

1. Aantal dagen verplichte aanwezigheid in het kleuteronderwijs 

 

De aantal dagen verplichte aanwezigheid in de kleuterklas voorafgaand aan de lagere 

school is opgetrokken van 220 halve dagen naar 250 halve dagen  

Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de 

klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs.  

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na 

de eerste schooldag van september of de inschrijving. 

 

2.     Aanpassing prijs maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteit 

 

De maximumfactuur voor meerdaagse activiteiten is nu 425 euro i.p.v. 420 euro 

 

Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos. 

De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet.   

Bednet bepaalt autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon 

internetonderwijs op basis van een aantal criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte 

van de leerling en het positief engagement van de leerling, de ouders, de school en het 

CLB. 

 



Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken 

vooropgesteld vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  

Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve 

dagen op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon 

internetonderwijs. 

Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 

aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet:  

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 

 

3. Gegevensbescherming en informatieveiligheid 

 

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar 

opdracht. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de 

veiligheid ervan. 

 

Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de 

regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze 

persoonsgegevens.  

Het schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en 

informatieveiligheid. Het beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De 

school heeft een aanspreekpunt dat in contact staat met de informatieveiligheidsconsulent 

en betrokken wordt in het informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs 

betreft).  

 

De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een 

andere wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, 

geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.  Over het gebruik van social media in de klas worden 

afspraken gemaakt. 

 

De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige 

informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden 

en bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 

 

Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en 

reageert ze adequaat op datalekken. 

 

De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd 

in een privacyreglement dat tot doel heeft: 

 

- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en 

onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens; 

- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit 

gebeurt; 

- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 

- de rechten van betrokkene te waarborgen. 

 

De school zal de ouders en leerlingen op geregelde tijdstippen informeren over de 

voortgang van dit privacyreglement. 

 

4. Getuigschrift  

 

Vanaf 01.09.2017 zal het schoolbestuur een getuigschrift uitreiken aan alle leerlingen. Er 

zijn twee getuigschriften  getuigschrift van basisonderwijs en getuigschrift van bereikte 

doelen.  

 

Het getuigschrift van bereikte doelen komt in de plaats van een schriftelijke motivering 

met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken


verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van de gevolgde schooljaren 

lager onderwijs, afgeleverd door de directie. 

 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na 

beslissing van de klassenraad 

Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na 

een beroepsprocedure. 

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het 

leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen 

opgenomen in het leerplan in voldoende mate heeft bereikt. 

 

Als de klassenraad het getuigschrift basisonderwijs niet toekent, ontvangt de leerling een 

getuigschrift van bereikte doelen. 

De klassenraad motiveert zijn beslissing op basis van het leerlingendossier . 

De uitreiking van het getuigschrift van bereikte doelen wijst op de waardering voor het 

kennen en kunnen en het belang van een vervolgtraject van de leerling. 

Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na 

een beroepsprocedure. 

 

De aanpassing van het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs wordt ter 

goedkeuring voorgelegd. De tekst werd overlegd op 06/2017 en 19.10.2017 in de 

schoolraad. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de reglementerende bevoegdheid. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

29 Lokaal arbeidsreglement. Hervaststelling. 

1. Aanpassing conform het aanwezigheidsbeleid en het preventief alcohol en 

drugsbeleid 

 

Vanuit de resultaten van de werknemerstevredenheidsmeting in 2015 werd eind 2016 

een overlegplatform opgericht ter ondersteuning van alle leidinggevenden onder de naam 

‘dialoogcafé leidinggeven’. Van hieruit wordt actief vorm gegeven aan verschillende HR 

topics waaronder de uitwerking van een aanwezigheidsbeleid ‘Er Wel Zijn in Harelbeke’ 

en een preventief alcohol- en drugbeleid. 

 

Beide beleidsinsteken gaan uit van een sensibiliserende en proactieve aanpak. Er zijn 

nieuwe afspraken uitgewerkt die organisatiebreed duidelijkheid scheppen over wat wel of 

niet kan.  

 

Daarnaast zijn diverse leidraden uitgewerkt waarop de leidinggevende zich kan baseren 

bij concrete situaties.  

De leidinggevenden krijgen een centrale rol toebedeeld in beide beleidsvoorstellen. 

Vanuit de personeelsdienst zal aandacht gevestigd worden op het aanbieden van 

afdoende ondersteuning t.a.v. alle leidinggevenden om hun rol zo goed mogelijk te 

kunnen opnemen in beide beleidsvoorstellen.  

 

2. Algemene aanpassingen doorheen het ganse arbeidsreglement 

 

Het ganse arbeidsreglement werd  aangepast conform spelling, grammatica, actuele 

wetgeving en syndicale afvaardiging.  

 

3. Aanpassing artikelnummering 



 

In functie van de leesbaarheid van het document wordt voorgesteld om de geschrapte 

artikelen en gewijzigde nummering terug chronologisch op orde te stellen. 

 

De syndicale procedure werd nageleefd via de bijeenkomst van het Syndicaal Overleg 

Stad/OCMW op 14.09.2017. 

 

Het arbeidsreglement wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

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

gemeentedecreet. 

 

De wijzigingen gaan in vanaf 01.01.2018. 

 

30 Rechtspositieregeling in het kader van het aanwezigheidsbeleid. 

Hervaststelling. 

Vanuit de resultaten van de werknemerstevredenheidsmeting in 2015 werd eind 2016 

een overlegplatform opgericht ter ondersteuning van alle leidinggevenden onder de naam 

‘dialoogcafé leidinggeven’.  

 

Van hieruit wordt actief vorm gegeven aan verschillende HR (human recourses) topics 

waaronder de uitwerking van een aanwezigheidsbeleid ‘Er Wel Zijn in Harelbeke’.  

 

De hoofdlijnen van dit aanwezigheidsbeleid situeren zich op een proactieve en 

sensibiliserende aanpak. Daarnaast werden richtlijnen uitgewerkt om medewerkers terug 

te integreren op de werkvloer na langere periodes van afwezigheid omwille van ziekte.  

 

Om dit aanwezigheidsbeleid structureel te verankeren in de werking van de organisatie 

wordt voorgesteld de lokale rechtspositieregeling aan te passen conform het 

aanwezigheidsbeleid. 

 

De syndicale procedure werd nageleefd via de bijeenkomst van het Syndicaal Overleg 

Stad/OCMW op 14.09.2017. 

 

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

gemeentedecreet. 

 

De wijzigingen gaan in vanaf 01.01.2018. 

 

 

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

1. Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 

18.11.2013 hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 

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

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 

 

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

retributiereglement gewijzigd en hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de 

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

rubrieken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

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

retributiereglement hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de bemerkingen van het 

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



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

bepaalde rubrieken, uiteraard ook onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

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

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

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

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

 

Bij beslissing van 17.07.2017 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd naar aanleiding van de markt die als wijze van proef startte 

vanaf 01.09.2017 op het marktplein te Bavikhove.  Ook voor deze markt werden de 

tarieven vastgesteld. 

 

2. Het college stelt voor om rubriek 45 Stedelijk onderwijs. Tarieven georganiseerd 

schooltoezicht aan te passen als volgt: 

 

Huidige tekst 

 

45. Stedelijk onderwijs. Tarieven georganiseerd schooltoezicht  

De tarieven voor het door de stad georganiseerd schooltoezicht in het stedelijke 

onderwijs worden als volgt vastgesteld :  

1. Voor het ochtendtoezicht  

Vanaf 07.00 uur : 1,70 euro  

Vanaf 07.30 uur : 1,25 euro 

 

2. Voor het avondtoezicht   

Tot 17.30 uur : 1,25 euro  

Tot 18.00 uur : 1,70 euro  

 

3. Voor het middagtoezicht  

0,50 euro  

 

4. Voor het woensdagnamiddagtoezicht 

Per uur : 1,50 euro  

Tot 17.00 uur : 6,20 euro  

 

5. Bijkomende vergoeding bij laatijdig afhalen : 8 euro  

Per schooljaar worden er vijf tweemaandelijkse afrekeningen (sept/okt - nov/dec - 

jan/feb - mrt/april – mei/juni )toegestuurd naar de titularissen van het ouderlijk gezag. 

Deze afrekeningen dienen betaald te worden via overschrijving ofwel contant.  

 

Voorstel nieuwe tekst  

45. Stedelijk onderwijs. Tarieven georganiseerd schooltoezicht  
De tarieven voor het door de stad georganiseerd schooltoezicht in het stedelijke 

onderwijs worden als volgt vastgesteld :  

 

1. Voor zowel het ochtendtoezicht, het avondtoezicht en het toezicht op 

woensdagnamiddag wordt de retributie vastgesteld op 0,80 euro per begonnen 

halfuur.  

2. Voor het middagtoezicht wordt de retributie forfaitair vastgesteld op 1,60 euro. 

3. Bijkomende vergoeding bij laattijdig afhalen : 8 euro  



Per schooljaar worden er vijf tweemaandelijkse afrekeningen (sept/okt - nov/dec - 

jan/feb - mrt/april – mei/juni ) toegestuurd naar de titularissen van het ouderlijk gezag. 

Deze afrekeningen dienen betaald te worden via overschrijving ofwel contant.  

 

Motivering 

 

De organisatie van het voorschools-, middag-, avond en woensdagnamiddagtoezicht is 

problematisch. Enerzijds zijn er steeds meer kinderen die gebruik maken van het toezicht 

en over de middag blijven eten, anderzijds vallen de mogelijkheden om PWA’ers in te 

schakelen voor het toezicht steeds meer weg. Hierdoor dient meer dan vroeger een 

oplossing gezocht in reguliere tewerkstelling om het toezicht te verzekeren, wat uiteraard 

een duurdere oplossing is. Dit toezicht wordt niet door het ministerie van onderwijs 

gefinancierd en valt volledig ten laste van de inrichtende macht. Hierdoor is een 

aanpassing van de prijzen nodig. Daarnaast werd er tot nu toe een complexe 

prijsvorming gehanteerd voor de verschillende vormen van opvang. Er wordt nu 

geopteerd om de prijs van het toezicht op het zelfde niveau te leggen voor alle 

opvangmomenten en op te trekken naar 0,80 euro per begonnen half uur. Hiermee zit de 

stad ook op het prijsniveau dat in het vrij onderwijs wordt gehanteerd. Deze maatregel 

zou ingaan vanaf 01.01.2018.  
 

3. Voor het gebruiksgemak wordt gekozen voor een volledige hervaststelling tot 

31.12.2019 onder voorbehoud van eventuele nog komende tussentijdelijke wijzigingen.  

 

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

gemeentedecreet. 

 

5. De inwerkingtreding van de wijziging is voorzien op 01.01.2018. 

 

 

32 Gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen, 

kamers en gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand.  

Hervaststelling. 

1. De gemeenteraad keurde op 12.07.2010 het gemeentelijk reglement op de 

inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van 

leegstand goed.  Het reglement geldt voor onbepaalde duur en geeft uitvoering aan de 

artikelen 2.2.6 t.e.m. 2.2.9 van het decreet betreffende het gronden- en pandenbeleid 

van 27.03.2009 en het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 10.07.2009 houdende 

nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 02.04.1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 

leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. 

 

2. Op 17.06.2013 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de gemeentelijke 

belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in 

het gemeentelijk leegstandsregister. Een wijziging van dit belastingreglement werd door 

de gemeenteraad goedgekeurd op 20.01.2014.  Het belastingreglement geldt voor de 

aanslagjaren 2013 tot en met 2017. 

 

3. De gemeenteraad keurde op 10.05.2010 de samenwerkingsovereenkomst met 

statutaire draagkracht goed voor de interlokale vereniging wonen Deerlijk, Harelbeke 

Kuurne en Lendelede (Woonwijs).  De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. 

 



De gemeenteraad keurde op 16.01.2017 een subsidieaanvraag goed voor de periode 

oktober 2017 - december 2019 en ging ook akkoord met de verdere deelname aan de 

interlokale vereniging wonen. 

 

4. Het decreet van 14.10.2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking 

tot wonen, B.S. 13.12.2016, dat op 23.12.2016 in werking trad, schrapte de artikels 

2.2.7 t.e.m. 2.2.9 betreffende leegstand in het decreet betreffende het grond- en 

pandenbeleid (afgekort GPD). Hierdoor verloor ook het aangehaalde besluit van 

10.07.2009 zijn rechtsgrond.  

 

Artikel 2.2.6. GPD werd, weliswaar aangepast, behouden.   

 

Het aangehaalde artikel maakt de opmaak van een register van leegstaande gebouwen 

en woningen facultatief.  

 

In artikel 2.2.6. GPD regelt de decreetgever wel nog: de mogelijkheid van de opmaak 

van een leegstandsregister via een intergemeentelijke administratieve eenheid, wat dient 

te worden beschouwd als een leegstaand gebouw, wat dient te worden beschouwd als 

een leegstaande woning, vanaf wanneer een nieuw gebouw of een nieuwe woning als 

leegstaand dient beschouwd, hoe een leegstaand gebouw/een leegstaande woning uit het 

leegstandsregister kan worden geschrapt, de aflijning ten opzichte van het decreet van 

19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten en de mogelijkheid om verwaarloosde gebouwen op te 

nemen in het leegstandsregister. 

 

Dit alles houdt in: 

 

- dat gemeenten niet langer verplicht zijn om een leegstandsregister bij te houden. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 08.07.2016 houdende subsidiëring van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid legt echter 

op dat elke gemeente die deel uitmaakt van een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband wonen dat een subsidie aanvraagt leegstaande woningen en 

gebouwen inventariseert conform (het overeind gebleven) art. 2.2.6 van het GPD 

(art. 4 en 6 van het aangehaalde BVR). Terzake wordt verwezen naar de 

aangehaalde gemeenteraadsbeslissingen van 10.05.2010 en 16.01.2017; 

- dat gemeentelijke reglementen zelf regels moeten bepalen betreffende de opbouw 

van het leegstandsregister zoals regels betreffende de opname en de schrapping, 

indicaties van de leegstand en de beroepsprocedure;  

- dat uiteraard het nieuwe artikel 2.2.6. van het GPD moet worden gerespecteerd in 

die zin dat het gemeentelijk reglement geen bepalingen mag inhouden die ermee in 

strijd zijn. 

 

5. De vervanging door hervaststelling van het gemeentelijk reglement van 12.07.2010 

wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Fundamenteel wijzigt er niets.  De hervaststelling heeft enkel tot doel ervoor te zorgen 

dat het nieuwe inventarisatiereglement naadloos aansluit bij het gewijzigd decretaal 

kader. 

 

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de begrippen in een logische volgorde te 

plaatsen, een definitie van het begrip “kamer” en “leegstaande kamer” toe te voegen, de 

definitie van het begrip ”inventarisatiedatum” en “gebouw” beter te formuleren en de 

bepalingen van de administratieve akte tot vaststelling van leegstand in een logischer 

volgorde te ordenen. 

 



Er werd ook bepaald dat de beroepstermijn (in kalenderdagen) bij het college geldt op 

straffe van onontvankelijkheid, de datum van de beveiligde zending bepalend is, dat het 

beroepschrift moet ondertekend zijn en dat het beroepschrift moet gemotiveerd zijn.   

 

Ook voor de termijnen na te leven door de stad werd bepaald dat het gaat om 

kalenderdagen. 

 

De mogelijkheid van het college om de bevoegdheid tot het doen van een uitspraak in 

beroep tegen een opname in de inventaris te delegeren naar een ambtenaar is niet 

langer voorzien gezien art. 2.2.7. GPD, dat daarvoor de rechtsgrond vormde, niet langer 

geldt. 

 

Ook wordt voorzien dat de gemeente, indien zij dit opmerkt, eveneens een in 

aanmerking komend goed ambtshalve kan verwijderen van de leegstandsinventaris. 

 

De gemeenteraad is overtuigd van de noodzaak van verdere inventarisatie ten einde de 

leegstand verder te kunnen bestrijden om zo de aantrekkelijkheid van de stad te 

bevorderen en ervoor te zorgen dat gebouwen, woningen en kamers op de markt worden 

gebracht, alsook ter vrijwaring van de aangevraagde subsidie waartoe de gemeenteraad 

heeft beslist op 17.01.2017. 

 

Omwille van de kenbaarheid van het reglement en de rechtszekerheid wenst de 

gemeenteraad het inventarisatiereglement leegstand zo weinig mogelijk aan te passen. 

 

6. Het ontwerpreglement werd besproken in de raadcommissie grondgebiedszaken van 

10.05.2017.  Het werd nadien nog voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands bestuur 

(ABB).  ABB had geen opmerkingen. 

 

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

gemeentedecreet. 

 

33 Gemeentelijke belasting op woningen, kamers en gebouwen, opgenomen 

in het gemeentelijk leegstandsregister.  Aanslagjaren 2018 en 2019.  

Vaststelling. 

1. Het financieel belang van de stad en de verder noodzakelijke strijd tegen de leegstand 

van woningen, gebouwen en kamers vereisen het behoud van de leegstandsheffing.   

 

Er mag worden aangenomen dat het behoud van deze belasting zal leiden tot een 

activering van leegstaande woningen, gebouwen en kamers en zodoende ervoor zal 

worden gezorgd dat de verkooprijzen en huurprijzen van woningen, gebouwen en kamers 

binnen redelijke perken blijven. 

 

2. Omwille van de kenbaarheid van het reglement en de rechtszekerheid wenst de 

gemeenteraad het belastingreglement leegstand zo weinig mogelijk aan te passen. 

 

Volgende aanpassingen worden echter om de aangehaalde redenen voorgesteld: 

 

- De term “Elke andere woongelegenheid” (zijnde een studio of een appartement in 

een groter gebouw) werd geschrapt omdat dit sowieso, zowel voor het 

inventarisatiereglement als het belastingreglement, toch een woning is. 

- Er wordt consequent overal gesproken over een woning, een gebouw of een 

kamer.  Aangezien een studentenkamer ook een kamer is in de zin van het 

inventarisatiereglement en het belastingreglement wordt enkel nog de term 

kamer gebruikt. 



- Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat enkel bij de volledige overdracht van een 

zakelijk recht de termijnen van twaalf maanden dat een gebouw, woning of kamer 

op de inventaris staat, tot nul wordt herleid.  Dit gebeurt om te voorkomen dat 

voor één belast goed ten opzichte van verschillende gerechtigden verschillende 

tarieven zouden moeten worden gehanteerd. 

- In art. 3 par. 4 en art. 4 par. 2, 4. wordt de zinssnede “Bloed- en aanverwanten 

tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij erfopvolging of 

testament” geschrapt.   Reden daartoe is dat men erflaters die bij leven hun 

nalatenschap via schenking willen regelen, wat het effect op de leegstandsheffing 

betreft,  gelijk wil behandelen met erflaters die dit niet willen doen. 

- Er werd rekening gehouden met de terminologie in functie van de 

inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet. 

- De vrijstelling van 1 aanslagjaar voor woningen die het voorwerp uitmaken van 

een door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie verkregen 

sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode blijft 

behouden, ondanks de schrapping van de decretale grondslag in het grond- en 

pandendecreet. In de panden die voorwerp uitmaken van het sociaal 

beheersrecht, worden door de verkrijger van het beheersrecht immers 

werkzaamheden uitgevoerd met als doel het pand op korte termijn te kunnen 

verhuren. De verkrijger van het sociaal beheersrecht mag het pand wel beheren, 

maar is geen eigenaar en kan bijgevolg geen gebruik maken van de vrijstelling 

voor nieuwe eigenaars. 

- Het college stelt vast dat gebouwen en woningen met hoge of middelhoge 

locuswaarde eerst nog langs de kwaliteitscommissie bouwkundig erfgoed moeten 

in functie van hetgeen wordt aangevraagd.  Dit kan aanleiding geven tot diverse 

behandelingen in de commissie Objectief is er dus, naar de mening van het 

college, meer tijd nodig om tot een (ver)bouwdossier te komen. 

Bijgevolg stelt het college aan de gemeenteraad voor in dit geval een bijkomende 

vrijstelling van een jaar te voorzien, mits het indienen van een dossier bij de 

kwaliteitscommissie bouwkundig erfgoed. 

- Voor de sociale bouwmaatschappijen is het college van oordeel dat de procedure 

om al of niet te beslissen tot renovatie en het opvragen van subsidies objectief 

een langere procedure is dan deze te doorlopen door een particulier.  

Bijgevolg stelt het college ook hier aan de gemeenteraad voor, wanneer de 

bouwmaatschappij kan aantonen ten opzichte van de subsidiërende en 

beoordelende instantie het nodige te hebben gedaan voor renovatie of subsidie, 

een bijkomende vrijstelling van een jaar te voorzien. 

- Er wordt nu expliciet bepaald dat na een volledige overdracht van het zakelijk 

recht de nieuwe zakelijk gerechtigde opnieuw gebruik kan maken van alle 

bovenvermelde vrijstellingen. 

- Er wordt nu expliciet bepaald dat een vrijstelling van de belasting slechts kan 

worden aangevraagd bij de administratie, ten vroegste vanaf 1 januari van het 

aanslagjaar waarin men heffingsplichtig wordt. 

- Op aanraden van het agentschap binnenlands bestuur worden de 

vrijstellingstermijnen uitgedrukt in aanslagjaren in plaats van in jaren of periodes. 

 

3. Het aangepaste belastingreglement wordt onder de titel “Gemeentelijke belasting op 

woningen, kamers, en gebouwen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.  

Aanslagjaren 2018 en 2019” aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

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

gemeentedecreet. 

 

34 Motie strekkende tot het vragen aan de Belgische regering om het 

verbodsverdrag op kernwapens te steunen.  Goedkeuren.  

 



Momenteel onderhandelen 132 landen van de Verenigde Naties over een ontwerptekst 

voor een internationaal verbodsverdrag op kernwapens. De onderhandelingen liepen nog 

tot 7 juli. De ontwerptekst kwam tot stand tijdens een eerdere onderhandelingsronde van 

27 tot 31 maart. De hele procedure is gestart in oktober 2016 met een resolutie in de 

Verenigde Naties die goedgekeurd werd door 123 landen. België was één van de 38 

landen die tegen stemden en 16 landen onthielden zich. 

Bij de eerste onderhandelingen in maart 2017 werden alle landen uitgenodigd mee te 

doen, maar België ging er niet op in. 

 

Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. 

Zolang er nucleaire wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op een 

nucleaire ontploffing met wereldwijde catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen 

militaire experts voor diefstal of cyberhacking door terroristen. De enige manier om dit 

gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van kernwapens. Net zoals eerder 

biologische en chemische wapens verboden werden. Al sedert 1968 bestaat het Non-

proliferatieverdrag waarin de kernstatenlanden beloofden volledig nucleair te ontwapenen 

op voorwaarde dat de staten zonder nucleaire wapens beloofden er geen te verwerven. 

De nucleaire afbouw komt er echter niet. lntegendeel, alle kernwapenstatenplannen 

plannen grootschalige moderniseringen van hun nucleaire arsenalen Het verbodsverdrag 

is dus een noodzakelijke nieuwe stap om ooit tot een kernwapenvrije wereld te komen. 

Het is een noodzakelijke stimulans om de progressieve voorstellen die al 20 jaar op tafel 

liggen eindelijk te laten uitvoeren. Er bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor 

het verbod op kernwapens. Naast de 123 VNlanden die de resolutie goedkeurden, 

spraken ook meer dan 3000 wetenschappers uit 84 landen (waaronder 29 

nobelprijswinnaars) hun steun uit in een open brief. Het lnternationaal Rode Kruis, paus 

Franciscus en het Europees Parlement spraken hun steun uit voor de onderhandelingen. 

In eigen land riepen de jongerenvoorzitters van de vijf grootste Vlaamse partijen en 

meer dan 200 artsen de regering op om mee te onderhandelen. ln Japan hebben de 

burgemeesters van Hiroshima en van Nagasaki een petitie gelanceerd die ook in 

Vlaanderen circuleert. 

 

De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden ongetwijfeld nog vele malen erger zijn dan 

de twee grote oorlogen van de vorige eeuw. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze motie goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet. 

 

 

35 Infrax.  Buitengewone algemene vergadering van 04.12.2017. Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat. 

1. Op 02.10.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van Infrax West. Deze vergadering heeft plaats op maandag 04.12.2017 om 

18.00 uur in de lunchruimte van het Infrax-gebouw, Noordlaan 9 te Torhout met 

volgende agenda: 

 

Buitengewone algemene vergadering: 

 

1 Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018. 

2 Begroting 2018 (presentatie als bijlage). 

3 Voorlopige resultaten 2017 (presentatie als bijlage).  

4 Goedkeuren toetreding gemeenten voor warmte (bijlage). 

5 Vervanging bestuurders met raadgevende stem – mededeling (bijlage). 

6 Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage) 

7 Toetreding Infra-GIS – mededeling (bijlage). 



8 Toetreding Infra-X-net – mededeling (bijlage). 

9 Uittreding Infrax West uit Inter-Regies (bijlage). 

 

2. De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.  

 

Na bespreking in de zitting van de raad van bestuur van 25.09.2017 dient thans het 

mandaat te worden bepaald voor de vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in 

de buitengewone algemene vergadering van 04.12.2017. 

 

Het college is van oordeel dat niets zich verzet tegen het goedkeuren van de agenda. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren en de 

vertegenwoordiger van de stad mandaat te geven tot positieve opstelling. 

 

36 Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 12.12.2017.   

Goedkeuren statutenwijziging, goedkeuren agenda en bepalen  mandaat. 

I. Aanleiding en bespreking 

 

Op 04.10.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal. Deze vergadering heeft plaats op dinsdag 12.12.2017 om 17.00 

uur in de kantoren van Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk. 

 

Op deze vergadering staat ook een voorstel tot statutenwijziging geagendeerd.  De 

stukken in dat verband werden aan de stad overgemaakt bij brief van 12.09.2017. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Statutenwijziging 

 

Aanpassing aan de artikel 4, 14 en de bijlages 2 en 3, conform de briefwisseling 

met de vennoten op 12.09.2017. 

 

De statutenwijziging kadert in het nieuwe artikel 44 par. 2bis van het BTW-

wetboek (in werking getreden op 01.07.2016 en waaromtrent nu administratieve 

toelichtingen beschikbaar zijn), waardoor Leiedal kan optreden als kostendelende 

vereniging/zelfstandige groepering ten opzichte van alle deelnemende 

gemeenten/aandeelhouders, ongeacht enige exclusiviteitsovereenkomst.  

Uiteraard is het nodig deze mogelijkheid statutair te verankeren. 

 

De wetswijziging houdt ook in dat de exclusieve dienstverlening statutair niet 

langer dient te worden behouden.  Dit is de tweede reden van de 

statutenwijziging. 

 

De huidige domeinen van wederzijdse exclusiviteiten zullen worden toegevoegd 

aan een op te stellen inwendig reglement dat de werking van Leiedal als 

zelfstandige groepering zal regelen.  Het document zal alle rechten en 

verplichtingen van Leiedal als kostendelende vereniging/zelfstandige groepering 

en dat van de leden/vennoten bevatten.  

 

Onder meer bevat het inwendig reglement: 

 



- de wettelijke verplichting tot jaarlijkse attestering door de leden in de mate 

dat ze voldoen aan de toepassingsvoorwaarden om lid te kunnen zijn van 

een kostendelende vereniging/zelfstandige groepering; 

- de vaststelling van de parameters ter bepaling van de kostprijscalculatie 

van de dienstverlening door Leiedal; 

- de bepaling dat de leden jaarlijks tijdens een bepaalde periode inzage 

krijgen in de analytische boekhouding van de activiteitensector ‘diensten’, 

die strikt te onderscheiden is van de analytische boekhouding van de 

activiteitensector ‘leveringen’, en in de toegepaste kostprijscalculatie en 

verdeling. 

 

Leiedal stelt voor om de statutenwijziging, zoals decretaal en statutair mogelijk, te 

laten ingaan vanaf 01.01.2017. 

 

Er was een informatievergadering voorzien op 19.10.2017. 

 

2. Jaaractieplan en begroting 2018 

 

Goedkeuring van het jaaractieplan en de begroting van 2018. 

 

3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018 

 

In uitvoering van artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de algemene 

vergadering de bijdrage van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2018. 

 

4. Benoeming deskundige  

 

In uitvoering van artikel 18 van de statuten van Leiedal benoemt de algemene 

vergadering de deskundigen op voordracht door de gemeente waar de zetel van 

Leiedal gevestigd is. De procedure wordt opgestart naar aanleiding van het 

ontslag, op zijn verzoek, van de heer Luc Deseyn als deskundige in de raad van 

bestuur van Leiedal vanaf 01.01.2018. 

 

5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 

 

In uitvoering van Artikel 4 §2 van de statuten van Leiedal neemt de algemene 

vergadering akte van bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve 

dienstverlening. 

 

6. Varia 

 

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

gelegenheid om eventueel op bijkomende diensten in te schrijven.  

 

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

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

Deze beslissing werd bekrachtigd in de algemene vergadering van Leiedal op 

27.05.2014. 

 

Thans ligt een nieuwe aanstiplijst voor. 

 

Het college besprak in zitting van 31.10.2017 het te actualiseren dossier van de 

exclusiviteiten en adviseert, samen met het managementteam (in vergadering van 

16.10.2017) om geen bijkomende exclusiviteiten in te tekenen.  

 

De buitengewone algemene vergadering wordt om 18.15 u gevolgd door de 

“Samenkomst”, een informatieavond van Leiedal en de gemeentebesturen. 



 

De gemeenteraad heeft op 15.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aangeduid voor de duur van de legislatuur. In de zitting van 

20.03.2017 werd de heer Ludo Depuydt als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld ter vervanging van mevrouw Eveline Lahousse voor de duur van de 

legislatuur. 

 

Na bespreking dient het mandaat te worden bepaald voor de vertegenwoordiger 

aangaande de agendapunten in de buitengewone algemene vergadering van 12.12.2017. 

 
II. Voorgestelde beslissing 

 

- De agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 12.12.2017, zoals 

opgenomen in de uitnodiging van 03.10.2017, wordt op basis van de bekomen 

documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

- De statutenwijziging wordt goedgekeurd. 

- De gemeenteraad beslist om op geen bijkomende exclusiviteiten in te tekenen. 

- De stadsvertegenwoordiger krijgt volgend mandaat: positieve opstelling zonder 

dat wordt ingetekend op nieuwe exclusiviteiten. 

 

 

37 Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 

Zuid-West-Vlaanderen). Goedkeuren agenda en bepalen mandaat van de 

vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 

19.12.2017. 

Op dinsdag 19.12.2017 vindt de buitengewone algemene vergadering van Imog plaats om 

19.30 uur in de Raadzaal van de afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te 

Harelbeke. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2018 

2. Begroting 2018 

3. Mededeling: Uittreding provincie 31.12.2018 cfr. decreet intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden 

4. Varia 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Tijs Naert  en de heer David 

Vandekerckhove aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor de duur van de legislatuur. 

 

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

buitengewone algemene vergadering van 19.12.2017. 

 

Volgende beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgelegd: 

 

- de gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van Imog van 19.12.2017 goed; 

- voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van 

de bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

38 Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen). Goedkeuren agenda en bepalen mandaat van de 



vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 

12.12.2017. 

Op 16.10.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Psilon die plaats vindt op 12.12.2017 

om 18.30 u. in het onthaalgebouw Horizon van het crematorium Uitzicht, Ambassadeur 

Baertlaan 5 te 8500 Kortrijk. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1. Vaststelling werkprogramma 2018 

2. Vaststelling begroting 2018 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het mandaat van de twee vertegenwoordigers 

en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon te bepalen van 12.12.2017. 

 

De gemeenteraad heeft op 27.05.2013 en 20.03.2017 de heer Ludo Depuydt en de heer 

Annick Vandebuerie aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger en tweede 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  Mevrouw Inge Bossuyt en de heer 

Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend 

vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de 

legislatuur. 

 

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

en art. 44 het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

 

 

39 WIV (West-Vlaamse Intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de 

buitengewone algemene vergadering van 20.12.2017. 

Op 24.10.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van de WIV, die plaatsvindt op woensdag 20.12.2017 om 18.00 u. Deze 

vergadering vindt plaats in de zaal “Propeller” in het “bedrijvencentrum Kortrijk” gelegen 

in de Vlamingstraat 4 in 8560 Wevelgem met volgende agenda: 

 

1. Bespreking van de strategie, de plannen en de begroting voor 2018. 

2. Benoeming van Dhr. D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad 

van bestuur. 

3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem.  

4. Varia. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het mandaat van de vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 

20.12.2017 van de WIV te bepalen. 

 

In de gemeenteraad van 18.11.2013 werd raadslid Alexander De Waele aangeduid als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van WIV, Marijke Ostyn, als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger, beiden voor de duur van de legislatuur. 

 

In de gemeenteraad van 16.02.2015 werd Fleur De Buck aangesteld als 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur in de algemene vergadering van de 

WIV dit naar aanleiding van het ontslag van Alexander De Waele.  

 

Thans dient het mandaat van de vertegenwoordiging te worden bepaald. 

 



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

en art. 44 het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

 

40 TMVW (Farys). Buitengewone algemene vergadering van 22.12.2017.  

Goedkeuring agenda met inbegrip van een statutenwijziging.  Bepalen 

mandaat en voordracht lid regionaal adviescomité voor domeindiensten 

van TMVW. 

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

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

samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen 

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

 

Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, 

de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

teneinde deze te conformeren aan het DIS.  

 

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

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

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

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

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

van TMVW zullen deelnemen. 

 

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

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

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

Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 

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

het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS). 

 

3. De raad van bestuur van de TMVW heeft beslist daartoe een bijzondere algemene 

vergadering samen te roepen op 22.12.2017. 

 

De raad van bestuur van TMVW heeft de aanvankelijk op 30.06.2017 geplande algemene 

vergadering uitgesteld om, met maximale betrokkenheid van de vennoten van TMVW een 

nieuw voorstel te formuleren inzake de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur 

met inachtneming van de richtlijnen van de toezichthoudende overheid.  Daarom moet dit 

dossier hernomen worden. 

 

De verschillende regionale adviescomités voor secundaire diensten worden één 

adviescomité voor secundaire diensten. 

 



Het directiecomité wordt gelimiteerd tot maximum vijf leden. 

 

4. De gemeenteraad heeft op 21.03.2016 de heer Patrick Claerhout als vertegenwoordiger 

en de heer Eddy Glorieux als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van TMVW Farys aangesteld voor de duur van de legislatuur.   Bij beslissing 

van 19.06.2017 werd de plaatsvervangend vertegenwoordiger vervangen door mevr. Fleur 

De Buck. 

 

5. Aan de gemeenteraad wordt de agenda van bijzondere algemene vergadering 

(inbegrepen de statutenwijziging) – volgens een modelbeslissing van TMVW Farys - ter 

goedkeuring voorgelegd en wordt gevraagd het mandaat te bepalen voor de 

vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in de buitengewone algemene 

vergadering van 22.12.2017.   

 

 

41 Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

conform art. 27 van het decreet van 06.07.2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.  Goedkeuring. 

I .  Aanleiding en overwegingen 

 

1. Op 19.10.2015 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de A-divisie (aanvullende 

diensten) van de intercommunale TMVW (FARYS). De toetreding gebeurde met het oog op 

de aankoop van wegeniszout. 

 

Ingevolge het decreet van 25.04.2014 (B.S., 04.07.2016), dat een samenwerkingsakkoord 

goedkeurt tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over 

gewestgrensoverschrijdende intercommunales, moeten de activiteiten van de A-divisie van 

intercommunale TMVW (FARYS) binnen het jaar na de inwerkingtreding van het 

samenwerkingsakkoord voldoen aan de regels van het Vlaamse decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001 (DIS). Daartoe werd de oprichting van 

een dienstverlenende vereniging TMVS (S staat voor service) opgestart. 

 

1. De gemeenteraad van 17.10.2016 overwoog de deelname aan de dienstverlenende 

vereniging TMVS.  Een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

het verplichte overlegorgaan werden aangesteld. 

 

2. Op basis van een voorgelegd dossier besliste de gemeenteraad van 24.04.2017 – 

samengevat - als volgt: 

 

- het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS werd, volgens 

de modaliteiten vastgelegd in een oprichtingsbundel, goedgekeurd; 

- de gemeenteraad besliste in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in 

artikel 9 van de statuten zijn opgenomen; 

 

3. Aanvullend besliste de gemeenteraad op 15.05.2017 als volgt: 

 

- de heer Eddy Glorieux werd voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van 

bestuur van TMVS; 

- hij werd ook voorgedragen als vertegenwoordiger in het regionaal adviescomité van 

TMVS; 

- de heer Patrick Claerhout werd aangesteld als eerste vertegenwoordiger van de 

stad op de oprichtingsvergadering van TMVS; 

- de heer Annick Vandebuerie werd aangesteld als tweede vertegenwoordiger - 

plaatsvervanger van de stad op de oprichtingsvergadering van TMVS; 



- beiden kregen opdracht uitvoering te geven aan het besluit van de gemeenteraad 

van 24.04.2017. 

 

Deze beslissing dient niet hernomen. 

 

4. De gemeenteraad van 19.06.2017 besliste om de heer Patrick Claerhout aan te stellen 

als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS na oprichting en vanaf 

30.06.2017. 

 

De heer Annick Vandebuerie werd aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van TMVS na oprichting en vanaf 30.06.2017. 

 

5. Op 29.06.2017 werd beslist de oprichtersvergadering van 30.06.2017 uit te stellen naar 

einde 2017.  Op die manier zou een nieuw voorstel van bestuurlijke organisatie worden 

uitgewerkt in de lijn met de geëvolueerde inzichten ter zake (zie brief van 17.08.2017 aan 

de deelnemers van het overlegorgaan TMVS). 

 

6. Het overlegorgaan legt bij brief van 22.09.2017 een nieuw oprichtingsdossier voor na 

overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en na een studie betreffende het 

bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, 

projectorganisatie, aankoop en facilitymanagement, HRM, infrastructuurmanagement, 

ICT, service management en aanverwanten (zie art. 2 van de in ontwerp voorgelegde 

statuten). 

Daarom moet de beslissing van 24.04.2017 worden hernomen. 

 

Het resultaat van deze studieopdracht blijft positief ten opzichte van de mogelijke 

oprichting van een dienstverlenende vereniging, waardoor het overlegorgaan aan de 

deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking voorlegt waarin de volgende 

documenten opgenomen zijn:  

 

- een nota Oprichting TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) 

Hoofdlijnen; 

-  een grondige motiveringsnota; 

- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de 

bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging; 

- een ondernemingsplan met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële 

structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering; 

- een ontwerp van statuten. 

 

7. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, bij toepassing van art. 28 van het decreet van 

06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), instemming te betuigen 

met het, aangepaste, definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichten van de 

genoemde dienstverlenende vereniging.  Deze beslissing dient decretaal te worden 

genomen en uitgevoerd uiterlijk op 31.12.2017 

 

8. Het college is van oordeel dat de motiveringsnota op voldoende wijze aantoont dat er 

reden is verder deel te nemen aan de oprichtingsprocedure van de dienstverlenende 

vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.   

 

Uit het bundel blijkt dat TMVS – in oprichting – een dienstverlenende intergemeentelijke 

vereniging moet worden waarin de vennoten autonoom en zonder enige verplichting 

kunnen kiezen van welke diensten gebruikt wordt gemaakt en van welke niet.  De lijst van 

diensten wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. 

 

Binnen de aangeboden diensten kan iedere vennoot (via het college van burgemeester en 

schepenen – zie art. 2bis van het huidig ontwerp van statuten) dan vrij kiezen – zonder 



dat de wet overheidsopdrachten nog dient te spelen en tegen voorafgaandelijk gekende 

prijzen - van welke dienst hij wenst gebruik te maken. 

 

Voor de aangeboden diensten zal de TMVS via raamovereenkomsten (afgesloten 

overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten) met de dienstverleners contracteren.  

Het is dan aan de deelnemers om al dan niet een afroep te plaatsen. 

 

Uit het oprichtingsbundel blijkt ook dat via TMVS schaal- en volumevoordelen kunnen 

worden gegenereerd, via TMVS binnen de gemeentelijke diensten beleidsruimte voor het 

behandelen van andere dossiers kan worden gerealiseerd en kennisopbouw en 

kennisdeling kan worden gecreëerd. 

 

Blijkens het thans voorliggend ontwerp van statuten wordt aan de stad Harelbeke een lid 

en een plaatsvervangend lid in de algemene vergadering gegarandeerd (art. 27 van de 

ontwerpstatuten). 

 

De raad van bestuur zal nu maximum uit 15 leden bestaan, daar waar vroeger iedere 

deelnemer een bestuurder had..  Minimum vier leden kunnen worden aangeduid door de 

deelnemers uit regio 1 (de provincies Oost- en West-Vlaanderen) en minimum vier leden 

kunnen worden aangeduid door de deelnemers uit regio 2 (de deelnemers uit de andere 

provincies). 

 

Een regionaal adviescomité is niet langer voorzien waardoor de eerdere aanduidingen 

zonder voorwerp vallen. 

 

Het directiecomité zal maximaal uit vijf leden kunnen bestaan met minimum een lid uit de 

bestuurders van regio 1 en een lid uit de bestuurders van regio 2. 

 

9. Artikel 9 van de ontwerpstatuten voorziet dat de stad Harelbeke bij deelname dient 

in het schrijven op een aantal A-aandelen bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 

januari van het jaar voorafgaand aan de toetreding waarbij één aandeel wordt uitgegeven 

per 5.000 inwoners, afgerond tot de langere eenheid en met een minimum van een 

aandeel.   

 

Zodoende dient de stad Harelbeke concreet in te schrijven op 5 A-aandelen.  Deze hebben 

blijkens het aangehaalde artikel een nominale waarde van 1.000 euro. 

 

10. De financiële regeling op gemeentelijk vlak laat zich samenvatten als volgt. 

 

TMVW brengt in TMVS cash in, in naam en voor rekening van alle A-vennoten die mee tot 

de oprichting van TMVS besluiten.  De aldus onderschreven oprichtersaandelen worden 

onderschreven in dezelfde verhouding als deze vennoten nu participeren in de A-divisie 

van TMVW.  De stad heeft momenteel in de A-divisie van TMVW 5 aandelen.  Deze operatie 

wordt voorgefinancierd door TMVW. 

 

Vervolgens is er een zogenaamd swap van aandelen.  Dit gebeurt door een uitkering in 

natura van aandelen van TMVS die bij wijze van scheidingsaandeel aan de A-vennoten 

door TMVW worden toegekend.  Op die wijze wordt de aandelenverhouding tussen de A-

vennoten van TMVS behouden. 

 

Daarna zal de TMVS van elke oprichtende A-vennoot de door TMVW voorgefinancierde 

oprichtersaandelen terugnemen.  In ruil betaalt TMVS de inbreng in cash terug die door 

TMVW werd gefinancierd. 

 

Uit een mail van 29.03.2017 blijkt o.m. het volgende: 

 



- De vennoten van TMVW die mee overstappen naar TMVS dienen geen financiële 

middelen te voorzien; 

- In TMVS bestaan, in tegenstelling tot TMVW, geen F-aandelen meer.  De daarmee 

overeenstemmende inbreng zal teruggestort worden. 

 

 

II. Voorgestelde beslissing 

 

- De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

- De gemeenteraad beslist in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in 

artikel 9 van de statuten zijn opgenomen. 

- De gemeenteraad stelt vast dat de voorzitter van de gemeenteraad en de 

gemeentesecretaris in uitvoering van deze beslissing de oprichtingsakte zullen 

kunnen ondertekenen, behoudens delegatie overeenkomstig art. 183bis en 184 van 

het Gemeentedecreet. 

- Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen van de voorgedragen leden van 

de raad van bestuur van TMVS. 

- Afschrift van dit besluit dient overgemaakt te worden aan TMVW, Stropstraat 1 te 

9000 Gent. 

 

 

42 Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden 

van sluikstorten.  Advies gemeenteraad, bepalen locaties en goedkeuren 

overeenkomst. 

1. Bij brief van 12.07.2017 diende IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor 

Openbare gezondheid In Zuid-West-Vlaanderen) een bundel in voor de organisatie van 

een proefproject voor cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in de strijd tegen 

sluikstorten en de aanstelling van twee intergemeentelijke vaststellers die personeelslid 

zijn van IMOG. 

 

Het project beoogt, als aanvulling op de bestaande activiteiten in de strijd tegen 

sluikstort, de pakkans voor sluikstorters te verhogen, zo een gevoel van straffeloosheid 

te bestrijden en een schaalvoordeel te realiseren (nu IMOG de camera verwerft en de 

aanvankelijke vaststelling via camerabeelden en via twee intergemeentelijke vaststellers 

die personeelslid van IMOG zijn zou gebeuren). 

 

De afvalintercommunale treedt in het project, dat aanvankelijk ten titel van proef zal 

lopen, op als verwerker van de beelden en zal in essentie instaan voor het plaatsen van 

de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera’s, het 

post factum bekijken van de beelden via de door de gemeenteraad als GAS-vaststeller 

aanvaarde personeelsleden van IMOG en de opmaak van een bestuurlijk verslag voor 

overtredingen inzake sluikstorten die een inbreuk uitmaken op de aan te geven 

bepalingen van de algemene politieverordening (APV). 

 

De gemeenteraad moet in het kader van dit project volgende beslissingen nemen: 

 

- vooreerst een beslissing tot het invoeren van cameratoezicht met een bestuurlijke 

finaliteit in het kader van het bestrijden van sluikstorten onder de vorm van een 

positief advies van de gemeenteraad, het bepalen van de locaties en het 

goedkeuren van een overeenkomst met IMOG (dit is de huidige 

gemeenteraadsbeslissing); 

- vervolgens een beslissing waarbij in de APV de nodige aanpassingen worden 

aangebracht om in het kader van de strijd tegen het sluikstorten en het met oog 



op de vaststelling van de overtreding van de aan te geven bepalingen van de APV 

in dat verband ook vaststellingen mogelijk te maken via GAS-vaststellers onder 

de vorm van een bestuurlijk verslag of vaststelling; 

- tot slot een beslissing (in besloten zitting) waarbij de GAS-vaststellers nominatief 

worden aangesteld en wordt aangegeven met betrekking tot welke bepalingen van  

de APV zij inbreuken kunnen vaststellen. 

 

2. Blijkens art. 5 par. 2 van de wet van 21.03.2007 (gemeenzaam de Camerawet 

genoemd) is het plaatsen van camera’s in niet-besloten plaatsen onderworpen aan het 

positief advies van de gemeenteraad nadat voorafgaandelijk de korpschef van de 

politiezone waar die plaats zich bevindt werd geraadpleegd. 

 

De navolgende locaties zijn allemaal niet besloten plaatsen. 

 

De zonechef werd bij brief van 31.08.2017 en na collegebeslissing van 29.08.2017 advies 

gevraagd. 

 

Bij brief van 09.10.2017 heeft de korpschef van de politiezone Deerlijk – Harelbeke 

(Gavers) gunstig advies verleend. 

 

Dit advies is gunstig voor wat de onderstaande locaties betreft.  De korpschef stelt 

uitdrukkelijk dat het werken met een beperkte hotspotlijst vereist is vanuit wettelijkheid, 

opportuniteit en proportionaliteit.  

 

Wel wordt in het advies aandacht gevraagd voor een periodieke evaluatie en bijsturing 

van de lijst indien nodig.  

Evaluatie en eventuele bijsturing is naar de mening van het college inherent aan een 

proefperiode. 

Het advies van de korpschef vraagt voor de concrete plaatsing in functie van werklast en 

andere operationele behoeften overleg met de lokale politie betreffende de effectieve 

plaatsing van de camera’s.  Dit is naar de mening van het college voorzien in art. 2 van 

de hierna vermelde overeenkomst. 

 

Verder wijst het advies op de noodzaak de borden die de camerabewaking aanduiden op 

een voldoende (niet noodzakelijk volledig gesloten, zie Cass. AR P.13.1757.N van 

04.03.2014) ruime perimeter te plaatsen en op de vereiste dat de beelden bij navolgend 

onderzoek opvraagbaar zijn en leverbaar binnen een korte termijn van maximaal 10 

werkdagen. 

Naar de mening van het college is een en ander voorzien in art. 2 in fine (wat de borden 

betreft) en art. 6 in fine (wat de beelden betreft) van de navolgende overeenkomst. 

 

3. De lijst van locaties waarop de camerabewaking kan worden uitgevoerd is de 

volgende: 

 

- de brug onder de E17 in de Luipaardstraat; 

- de brug onder de E17 in de Iepersestraat; 

- de brug onder de E17 in de Keizersstraat en de Oudenaardsestraat; 

- de brug onder de E17 in de Beneluxlaan; 

- onder de spoorwegbrug in de Spoorwegstraat; 

- de glasbollen op volgende locaties: Noordstraat (net voorbij fietsenstallingen), 

parking CC Het Spoor (Eilandstraat Nijverheidsstraat), Distelbosstraat (afslag 

Hazebeekstraat, ter hoogte van huisnummer Distelbosstraat 20), Beukenlaan 

(parking t.h.v. de Dahlialaan), Jan Breydelstraat (tussen huisnummer 18 en 

huisnummer 26), de ondergrondse glasbol op het plein Eiland, Kasteelstraat 

(parking ‘De Rijstpekker’, huisnummer 13), Stasegemdorp (parking kerk), 

Arendsstraat (hoek Arendsstraat/Verenigde Natiënlaan), Rode Kruisplein (parking 



ter hoogte van Rode Kruisplein 9 en Rode Kruisplein 5), Ter Perre (tussen 

huisnummers 132 en 152 (garageboxen), Vaartstraat (helemaal op het einde). 

- de omgeving CC Het Spoor (Eilandstraat/Nijverheidsstraat, parking CC Het Spoor, 

fietsverbinding Gaversstraat / Papestuk); 

- de Keizershoek ter hoogte van de hondenpoepbak (ter hoogte van huisnummer 52); 

- de Stationsparking aan de Zuidstraat; 

- het jaagpad langs de Leie, ter hoogte van helling naar de Damweg; 

- het jaagpad langs de Leie, nl. het volledige traject op het grondgebied van de stad 

Harelbeke tussen het grondgebied Kortrijk/Kuurne en het grondgebied 

Wielsbeke/Waregem; 

- de Beverhoek tussen de N36 en de grens met Beveren-Leie; 

- de Stedestraat (volledig); 

- de parking Brugsesteenweg (ter hoogte van huisnummer 25; 

- de parking Tivoli Hulste (achter café Tivoli), Kuurnsestraat 1 8531 Hulste; 

- het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk – volledige traject op het grondgebied 

Harelbeke tussen het grondgebied van Kortrijk en dat van Zwevegem; 

- het wegje tussen de bar ‘Prettige Dag’ en het braakliggend stuk grond op de 

Kortrijksesteenweg (tussen Kortrijksesteenweg 251 en Elfde Julistraat 150); 

- de oprit naar IMOG Kortrijksesteenweg 264 8530 Harelbeke; 

- het terrein van Chiro Sprokkels in Hulste. 

 

4. Aan de gemeenteraad wordt ook een overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd af 

te sluiten tussen de stad Harelbeke, de afvalintercommunale (IMOG) en de politiezone. 

 

Deze overeenkomst bevat – samengevat - bepalingen aangaande haar voorwerp, het 

doel van de verwerking, de aanduiding van de verantwoordelijke van de verwerking en 

de verwerker, de wijze van verwerking, voorwaarden inzake beveiliging van de 

gegevens, bepalingen aangaande het bestuurlijk verslag en de wijze waarop dit wordt 

overgemaakt, de bewaring van de beelden en de kosten. 

 

5. De gemeenteraad is bevoegd een beslissing te nemen over de locaties en de 

overeenkomst op grond van artikel 5 van de Camerawet en art. 42 par. 1 van het 

Gemeentedecreet. 

 

 

43 Uniforme algemene politieverordening.  Achtste wijziging. 

1. Artikel 21 par. 1, 2° van de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties laat toe dat inbreuken op de algemene politieverordening (APV) 

die uitsluitend het voorwerp van administratieve sancties kunnen uitmaken ook worden 

vastgesteld door personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die 

hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden 

aangewezen. 

De wet voorziet wel dat in dat geval de gemeenteraad in het aanstellingsbesluit limitatief 

de artikelen dient op te sommen uit de APV waarvoor deze personeelsleden 

vaststellingsbevoegdheid hebben. 

 

De aanstelling van twee personeelsleden van IMOG en de opsomming van de artikelen 

van de APV waaromtrent deze personeelsleden vaststellingsbevoegdheid wordt 

toegekend maakt het voorwerp uit van een beslissing van de gemeenteraad in besloten 

zitting. 

2. Op het niveau van de APV houdt het voorgaande in dat art. 1 APV opnieuw moet 

worden geformuleerd. 



Naast de algemene vaststellingsbevoegdheid van de politieambtenaren aangeduid in de 

wet van 24.06.2013, dient te worden voorzien dat voor een beperkt aantal overtredingen 

op de APV - overtredingen die allemaal te maken hebben met sluikstorten – de 

aanvankelijke vaststellingen kunnen gebeuren door intergemeentelijke vaststellers die 

personeelslid zijn van IMOG. 

 

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

Gemeentedecreet en art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet.   

 

De voorgestelde wijziging heeft de handhaving van de openbare orde in de ruimste zin 

van het woord als voorwerp. 

 

4. Er werd, overeenkomstig art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties advies gevraagd aan de jeugdraad.   

 

De jeugdraad heeft bij brief van 20.09.2017, ontvangen bij mail van 25.09.2017, positief 

geadviseerd. 

 

5. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld artikel 1 van de algemene politieverordening 

van de stad Harelbeke te vervangen door volgende tekst: 

“In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen 

om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken.  

 

De politieambtenaren aangeduid in de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat 

in deze politieverordening. Van de vaststelling wordt proces-verbaal opgemaakt.  

 

De inbreuken op de artikelen 106, 110, 121 t.e.m. 123, 125 t.e.m. 129, 130, 131 en 294 

t.e.m. 328 - inbegrepen de erin betrokken begrippen zoals bepaald in de artikelen 28 en 

29 - van deze algemene politieverordening kunnen, met toepassing van art. 21 par. 1, 2° 

van de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, ook 

worden vastgesteld door personeelsleden van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 

Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen) die hiertoe binnen het raam van hun 

bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen. 

 

De inbreuken vermeld in het voorgaande lid worden in een bestuurlijk verslag of 

vaststelling opgenomen.  Voor deze inbreuken dient het woord “proces-verbaal” in deze 

verordening te worden gelezen als “bestuurlijk verslag” of “vaststelling”. 

 

44 Vragenkwartiertje. 

Besloten zitting 
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45 Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden 

van sluikstorten.  Aanwijzing vaststellers en opsomming van de artikelen 

waarop deze inbreuken kunnen vaststellen. 

 


