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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuring 

aanpassing meerjarenplan 2014-2019. 

De raad van het OCMW heeft op 21.12.2017 een wijziging van het meerjarenplan 2014–

2019 goedgekeurd.  

 

Het college heeft in zitting van 19.12.2017 advies verleend over de wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.  

 

Gemeentelijke toelage in het meerjarenplan 2014-2019: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3.315.000 € 3.500.000 € 4.200.000 € 4.281.929 € 4.605.000 € 4.895.000 € 

 

Nieuwe gewijzigde toelage in het nieuwe meerjarenplan: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.315000 
€ 

3.500.000 
€ 

4.200.000 
€ 

4.097.656 
€ 

4.565.000 
€ 

4.855.000 
€ 

792.900€ 

 

De stadstoelage wijzigt in 2017, 2018 en 2019, zijnde de gemeentelijke bijdrage in de 

werking en de aflossingen. 

 

De OCMW-toelage bedraagt in 2020 slechts 792.900 euro omdat, vanaf 2020 (de start 

van een nieuw meerjarenplan) de toelage van het Zorgbedrijf rechtstreeks door de stad 

zal worden betaald. De toelage aan het zorgbedrijf in 2020 bedraagt 4.160.000 euro. 

 

De opgenomen cijfers voor de periode na 2019 zijn indicatief omdat het boekjaar 2020 

deel zal uitmaken van een nieuw meerjarenplan. De opgenomen cijfers voor 2020 zijn 

een raming, gebaseerd op de huidige werking. 
 
Overeenkomstig de regelgeving dient de gemeenteraad deze wijziging van het 
meerjarenplan 2014–2019 goed te keuren.  
 
De voorzitter van het OCMW dient deze wijziging toe te lichten. 

 

De wijziging van het meerjarenplan wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

  



 

2 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2017. 

De raad van het OCMW heeft op 21.12.2017 een wijziging van het budget 2017 

goedgekeurd.  

 

Het college heeft in zitting van 19.12.2017 advies verleend over de wijziging van het 

budget 2017 van het OCMW.  

 

De stadstoelage bedraagt 4.097.656 euro, zijnde de gemeentelijke bijdrage in de 

werking en de aflossingen.  De stadstoelage past binnen het meerjarenplan. 
 
De voorzitter van het OCMW dient deze budgetwijziging toe te lichten. 
 

De budgetwijziging 2017 wordt ter kennis aan de gemeenteraad voorgelegd.  
 

 

3 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budget 2018. 

Door de oprichting van het zorgbedrijf Harelbeke heeft de OCMW-raad het budget voor 

2018 pas laat kunnen vaststellen.  

 

Het budget moet aan de gemeente worden bezorgd en worden toegelicht op de 

gemeenteraad. Past het budget binnen het meerjarenplan, dan neemt de gemeenteraad 

er kennis van. Is dit niet zo, dan moet de gemeenteraad het budget al dan niet 

goedkeuren of in overeenstemming brengen met het meerjarenplan. 

 

Dit stuk werd door het college in zitting van 19.12.2017 gunstig geadviseerd.  

 

Het budget 2018 wordt aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.  

 

 

4 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Akkoord  met de 

overdracht van de borgstelling van 2 leningen. 

Twee door de stad gewaarborgde leningen gaan over naar het zorgbedrijf, namelijk 

lening 1014 voor de bouw van Ceder a/d Leie en lening 1018 voor de bouw van het 

dienstencentrum. 

 

Vanuit Belfius wordt gevraagd om het akkoord van de gemeenteraad met de overdracht 

van de borgstelling voor die twee leningen naar het zorgbedrijf. 

 

5 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Goedkeuren wijzigingen meerjarenplan 2015-2020. 

Conform de omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (2013/6) dient W13 

de wijziging van het meerjarenplan voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden 

van W13. 

 

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 algemene vergadering ontving. 

 

De wijziging van het meerjarenplan 2015-2020 werd door het college in zitting van 

27.12.2017 gunstig geadviseerd. 

 



De wijziging van het meerjarenplan 2015-2020 wordt aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 

 

6 OCMW (Openbaar Centrum voor  Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname budgetwijziging 2017. 

Conform artikel 148 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW-decreet dient W13 zijn 

budgetwijziging voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

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 algemene vergadering ontving.  

Indien de budgetwijziging past in het meerjarenplan gaat het om een kennisneming. 

 

Het stuk werd door het college in zitting van 27.12.2017 gunstig geadviseerd. 

 

De budgetwijziging 2017 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

 

7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname budget 2018. 

Conform artikel 148 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW decreet dient W13 zijn 

budget voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

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 algemene vergadering ontving.  

Indien het budget past in het meerjarenplan gaat het om een kennisneming. 

 

Het stuk werd door het college in zitting van 27.12.2017 gunstig geadviseerd. 

 

Het budget 2018 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

8 Zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring meerjarenplan 2018-2020. 

Conform artikel 148 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW decreet dient de raad van 

bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke het meerjarenplan van het zorgbedrijf voor te 

leggen aan de gemeenteraad van alle leden van de zorgvereniging. 

 

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 19.12.2017 gunstig geadviseerd. 

 

Het meerjarenplan 2018-2020 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

 

9 Zorgbedrijf Harelbeke. Kennisname budget 2018. 

Conform artikel 148 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW decreet dient de raad van 

bestuur van het Zorgbedrijf Harelbeke het budget van het zorgbedrijf voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

 

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.  Indien het 

budget binnen het meerjarenplan blijft gaat het om een kennisname. 

 



Het budget 2018 werd door het college in zitting van 19.12.2017 gunstig geadviseerd. 

 

Het budget 2018 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.  

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10 Stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor warmteproductie. 

Vaststelling. 

Het college besliste op 24.05.2016 tot de opstart van een stedenbouwkundige 

verordening voor een centrale ruimte voor warmteproductie. 

 

In de stedelijke omgeving blijkt dat collectieve woongebouwen door hun intern ontwerp 

moeilijk kunnen overschakelen op collectieve systemen zoals een warmtenet, zon-

thermische installaties e.d. bij gebrek aan een gemeenschappelijke ruimte voor installatie 

en een warmteverdeelnet naar elke wooneenheid. 

 

Om dit in de toekomst te vermijden, de gebouwen flexibel te maken en duurzame 

energetische oplossingen toe te laten is het zinvol om normen voor een centrale ruimte 

voor warmteproductie en leidingkokers in meergezinswoningen op te leggen. 

De voorgelegde verordening legt geen eisen op naar aansluit- en/of afnameplicht. 

 

De ontwerp “Stedenbouwkundige verordening inzake centrale ruimte voor 

warmteproductie”, werd vastgesteld in zitting van het college van 12.09.2017. 

 

Het departement omgeving bracht geen advies uit op de verordening.  

 

De ontwerpverordening werd geadviseerd door de GECORO op 20.09.2017.  De GECORO 

adviseert de verordening gunstig en raadt aan de materiële fouten aan te passen. 

 

De opmerking van de GECORO leidde tot volgende aanpassingen: artikelnummers 

corrigeren en titel artikels toevoegen, correcte ondergrens aantal appartementen in 

toelichtende tabel opnemen, verwijzing naar studentenhuisvesting in de toelichting 

verwijderen en consequent gebruik van de term “centrale ruimte inzake 

warmteproductie” (i.p.v. de soms voorkomende term “stookruimte”). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. 

 

De verordening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die, volgens de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO) bevoegd is voor de definitieve vaststelling. 

 

Daarna wordt de verordening ter goedkeuring aan de deputatie overgemaakt. 

 

11 Addendum Brownfieldconvenant Harelbeke - Volvo Nebim. Goedkeuring. 

In de gemeenteraad van 17.11.2014 werd een brownfieldconvenant goedgekeurd voor 

de site Volvo-Nebim, gelegen aan de Deerlijksesteenweg 39. 

 

Een brownfieldconvenant heeft als doel de bestuurlijke begeleiding en uitvoering van een 

brownfieldproject te bewerkstelligen. Heel concreet leidt dit tot stedenbouwkundige 

voordelen (vooral qua timing), fiscale en financiële stimuli, opschorting 

leegstandsheffing, e.d. 

 

Het addendum heeft tot doel de actoren te actualiseren: één vennootschap is in 

vereffening en de activiteiten werden ondergebracht bij een andere vennootschap 



(Brownfield Capital Partners NV versus Brocap NV), er is een extra vennootschap 

opgericht ter realisatie van het project (De Stip) en Ruimte Vlaanderen is Departement 

Omgeving geworden. 

 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het plangebied correct te benoemen, 

gezien er op heden zicht is op het al dan niet meenemen van eerder benoemde mogelijke 

uitbreidingspercelen én gezien er een grondruil met de aangrenzende site van de politie 

gerealiseerd werd. Daarnaast wordt de paragraaf over de opmaak van het RUP 

(ruimtelijk uitvoeringsplan) geschrapt, gezien dit gefinaliseerd werd en verordenende 

kracht verworven heeft. Realisatie volgens het RUP is nu het nieuwe uitgangspunt. 

 

Het komt de gemeenteraad toe het addendum aan het brownfieldconvenant goed te 

keuren. 

 

12 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

Bij de gemeenteraadsbeslissing van 10.05.2010 werd beslist tot participatie in de 

Interlokale Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede. Later werd de naam 

van deze vereniging omgevormd tot IGS Woonwijs.  

 

De overeenkomst met statutaire draagkracht bepaalt het volgende: 

 

“ De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd 

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de 

andere deelnemers. Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting 

van het werkjaar … 

… Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking 

gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraden ter 

goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven 

de vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de 

raad. 

Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de 

andere deelnemers, ter bespreking. 

De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de 

bespreking van het jaarverslag.” 

 

Jaarverslag 

 

Het voorliggend jaarverslag bespreekt werkingsjaar 6 dit is de periode van 01.10.2016 

tot en met 30.09.2017. 

 

Het subsidiedossier van Woonwijs bestaat uit 8 activiteiten waarvan 5 verplicht (zie 

cursiefdruk) en 3 optioneel gekozen. 

 Activiteit 1: Ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van 

wonen 

 Activiteit 2: Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale 

woonactoren 

 Activiteit 3: Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie 

 Activiteit 4: Activiteiten gericht op de verbetering van het volledige 

woningpatrimonium 

 Activiteit 5: Initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog 

op betaalbaar wonen  

 Activiteit 6: Initiatieven die rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en 

duurzame energieproductie stimuleren  

 Activiteit 7: Initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen en 

zorgwonen stimuleren en ondersteunen 



 Activiteit 8: Initiatieven voor de private huurmarkt die gericht zijn op de 

verbetering van de betaalbaarheid van het woningpatrimonium of de positie van 

de zwakke huurder 

 

Uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald. Naast de 

verderzetting van de dagelijkse werking (woonloket, continuering woonoverleg en 

overleg met OCMW, opvolging woningkwaliteit, premiefiches, immolijst, opvolging 

leegstand, aanbieden Vlaamse Energieleningen…), werden tijdens werkingsjaar 6 ook 

andere acties rond wonen uitgevoerd, zoals opgenomen in de strategische 

meerjarenplanning.  

 

De stand van zaken op het einde van werkingsjaar 6 (30.09.2017) is de volgende: 

 

- Evaluatie van het reglement voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie. Er ligt een 

voorstel klaar voor een nieuw premiegebied vanaf 2018.  

- Het inventarisatie- en heffingsreglement inzake leegstand werd geactualiseerd en 

ligt klaar om aan de gemeenteraad voor te leggen. 

- Er werd een intergemeentelijk reglement voor verwaarlozing uitgewerkt, in 

samenwerking met Kuurne en Deerlijk. Het inventarisatiereglement ligt klaar om 

aan de gemeenteraad voor te leggen. 

- De strategische meerjarenplanning, waarin de acties uit het woonplan en het 

subsidiedossier werden geïntegreerd, werd goedgekeurd. 

- De samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort werd geëvalueerd en 

aangepast.  

- Samen met de gemeente Kuurne lanceerde de stad een kwaliteitslabel voor 

private huurwoningen.   

- Alle gemeenten binnen het werkingsgebied van Woonwijs beslisten om de 

geldigheidsduur van het conformiteitsattest onder bepaalde voorwaarden te 

beperken. 

- Woonwijs organiseerde in maart een demowoning, waarbij levenslang wonen een 

belangrijk thema was, en startte nadien met de organisatie van de woonbeurs 

(die doorgaat in maart 2018). 

- Binnen het regioproject ‘Warmer wonen’, dat door Woonwijs wordt opgevolgd, 

werd de website ‘www.mijnenergiekompas.be’ gelanceerd, werd een pool van 

aannemers opgemaakt en startte de RenovatieCoach van Leiedal met 

renovatiebegeleiding in de regio. 

 

De Vlaamse regering besliste eind 2016 om verwaarlozing een gemeentelijke 

bevoegdheid te maken. Hierdoor was er dit jaar geen actuele inventaris van 

verwaarlozing. Er werd prioriteit gegeven aan een (inter)gemeentelijk reglement voor 

verwaarlozing, waardoor er geen ruimte was om een intergemeentelijk kamerreglement 

op te maken. 

 

Rekening 

 

De kost van werkingsjaar 6 bedraagt 242.010 euro waarvan 230.329 euro 

personeelskosten en 11.681 euro werkingskosten.  

 

Vlaanderen subsidieert 60% van de personeelskosten, met name 138.197 euro. De 

gemeenten van Woonwijs brachten 62.752 euro in onder de vorm van personeel, 

waarmee het saldo voor de 4 gemeenten bijgevolg 41.061 euro bedraagt. De stad 

Harelbeke staat in voor 19.712 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 6 werd besproken op de stuurgroep 

van Woonwijs op 07.12.2017 en in de raadscommissie grondgebiedszaken op 

10.01.2018. 

 



De rekening wordt opgestuurd na goedkeuring in de gemeenteraden van de 4 

gemeenten. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het jaarverslag en jaarrekening van werkingsjaar 6 thans 

ter goedkeuring voorgelegd. Tevens dient de gemeenteraad zich uit te spreken wat de 

jaarlijkse evaluatie betreft. 

 

13 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Oliemolenstraat door 

verkavelaar NV Woningbureau Paul Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. 

Goedkeuren ontwerpakte. 

In de Tuinbouwstraat realiseerde NV Woningbouw Paul Huyzentruyt een verkaveling van 

8 loten, thans gekend als Oliemolenstraat.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het verkavelingscontract van 20.10.2008 moet 

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

de stad ter inlijving in het openbaar domein. 

 

Deze over te dragen zones zijn aangeduid op het overdrachtsplan van 17.04.2017 van 

landmeter Pol Hautekiet met maatschappelijke zetel te Avelgem. De overdracht bestaat 

uit 684,90 m² wegenis. 

 

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

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

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

 

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

en de voorwaarden van de overdrachtsakte.  

 

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

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

 

14 Verkoop stadsgrond aan de aanpalers van de eigendommen 

Deerlijksesteenweg 90-96-98-100-102.  Goedkeuren dadingsovereenkomst 

en verkoopsvoorwaarden. 

De te verkopen stadsgrond waarover voorliggende dading gaat, is een strook stadsgrond 

gesitueerd langs de inrit in de Deerlijksesteenweg naar het achterliggend speelterrein 

van de zeescouts in de Amerikalaan. Langs die inrit naar de speelzone bevindt er zich 

links (inrijdend van de Deerlijksesteenweg) tussen de in een rechte lijn geplaatste 

wegafsluiting en de tuinen en achterperceelsgrenzen van de aanpalers uit 

Deerlijksesteenweg 90, 96, 98, 100 en 102 een strook stadsgrond van ongeveer 2 meter 

breed.  De aanpalers gebruiken elk deze stadsstrook al tientallen jaren. 

 

Sinds enige tijd lopen onderhandelingen tussen de stad en voormelde aanpalende 

eigenaars over het gebruik, zonder concessie of gebruikscontract, van die stadsgrond.  

 

Omdat de strook niet meer nodig is voor het nastreven van het openbaar belang, startte 

de stad meer dan vijf jaar terug de eerste verkoopsgesprekken met enkele gebruikers.  

 

Een consensus met alle aanpalers inzake een gezamenlijke aankoop bleek niet evident. 

Integendeel startte men midden 2016 een juridische discussie waarbij de ‘verkrijgende 

verjaring’ tegen de stad werd ingeroepen.  Aldus zouden, door het gebruik van de 

respectievelijke stadsstroken, de aanpalers het eigendomsrecht bekomen hebben. 

 

De zaak is aanhangig bij het vredegerecht van Harelbeke.  De stad heeft de aanspraken 

van de aanpalers voor de rechtbank altijd betwist.  Daarbij werd gesteld dat de stad pas 



eigenaar werd op 10.12.1990 en de voorwaarden voor de verkrijgende verjaring niet 

waren vervuld. 

 

Uiteindelijk werd er vooralsnog begin 2017 een minnelijk akkoord tussen de stad en de 5 

aanpalers bereikt. 

 

Via een dading (een overeenkomst die een einde stelt aan een bestaand of dreigend 

geschil en waar alle partijen toegevingen doen) zijn alle partijen bereid hun geschil 

definitief te beëindigen.  

 

De inhoud van de dading is, samengevat, de volgende: 

 

- Tegenpartijen (zijnde de eigenaars van de Deerlijksesteenweg 90, 96, 98, 100 en 

102) erkennen de eigendomsrechten van de stad en kopen de ingenomen grond 

tegen een iets lagere prijs dan de initiële schatting van Vastgoedtransacties. De 

toegift van de stad is verantwoord aangezien daarmee verdere procedure(s) (en 

bijgaande kosten) kunnen worden vermeden. 

- De stad neemt, eveneens als toegift, de kosten van de meting en de 

dagvaardingskosten ten laste. 

- Tegenpartijen doen afstand van alle mogelijke aanspraken op verjaring. 

- Tegenpartijen nemen de aktekosten (buiten de metingskosten) ten laste. 

- Partijen gaan akkoord met de gebruikelijke bedingen van een authentieke akte die 

als onderdeel van de dading eveneens aan de raad worden voorgelegd. 

- Partijen gaan akkoord dat notaris Torrelle de verkoopakte zal verlijden 

- Partijen gaan akkoord over de kosten van het geding, waarbij iedere partij haar 

eigen kosten van juridische ondersteuning draagt en de stad de 

dagvaardingskosten betaalt.  Inzake de rechtsplegingsvergoeding doen de partijen 

afstand ten opzichte van elkaar. 

 

Het is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad om de dading en de 

verkoopsvoorwaarden formeel goed te keuren, waarna de overeengekomen 

koopmodaliteiten in een definitieve notariële akte zullen worden opgenomen. Na het 

verlijden van die akte kan vervolgens, als laatste stap, de zaak op het vredegerecht 

worden doorgehaald.   

 

De dading werd op 15.12.2017 afgesloten onder ontbindende voorwaarde van: 

- De niet-goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad. 

- Het nemen van enige maatregel bestuurlijk toezicht door de toezichthoudende 

overheid. 

 

De te verkopen stadsstrook is als 5 respectievelijk te verkopen loten aangeduid op het 

opmetingsplan van landmeter Verbeure van 07.12.2016 : 

 

Deerlijksestwg Gebruikers/kandidaat-kopers  Opp. in m² 

90 – lot 1 Pierre Stevens-Vervaeke 68 

96 – lot 2 Greta Gheldof 18 

98 – lot 3 Stefanie Hoste  13 

100 – lot 4 Bjorn Feys-N. Vandenbulcke 96 

102 – lot 5 D’hondt-Vandenbussche 39 

                 234 

 

De gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een daad van beschikking en om een 

dading (respectievelijke art. 43 par. 2, 12° en 19° van het gemeentedecreet)  . 

 



15 Verkoop van de stadgrond (na sloop van de gebouwen) Gentsestraat 47-

49-51.  Goedkeuren van de verkoopvoorwaarden zoals voorgelegd door de 

afdeling Vastgoedtransacties en van de kwaliteitsvoorwaarden voor een 

nieuwbouwproject binnen de WinVorm-procedure. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het verkoopdossier voor drie stadsloten, 

gelegen in de Gentsestraat nummers 47, 49 en 51, waarbij 49 een uitweg heeft naar de 

Graaf BoudewijnIstraat, op te starten.  

 

De voorbije jaren kocht de stad deze drie aanpalende panden (nr. 47 in 2015, nr. 49 in 

2017 en nr. 51 in 2016) om er een stadskernvernieuwingsproject mogelijk te maken. 

Deze operatie werd via voorkooprecht voorzien in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) 

Centrum Oost en als prioritaire beleidsdoelstelling I in de Stedelijke meerjarenplanning 

(SMPJ) 2014-2019 (‘Harelbeke wil een levendig en aantrekkelijk stadscentrum creëren, 

waar bewoners fier op zijn’).  

 

Aangezien de stad louter de herwaardering wenst te faciliteren, wordt nu aan de raad 

voorgesteld om die site – na de in begin 2018 geplande afbraak van de 3 panden - terug 

te koop te stellen evenwel met een aantal kwaliteitsvoorwaarden. 

Enerzijds gaat het om voorwaarden om op korte termijn daar een aantrekkelijk 

nieuwbouwproject te realiseren, zodat langdurige kaalslag wordt vermeden. 

Anderzijds gaat het om de financiële en gebruikelijke verkoopsvoorwaarden zoals 

bepaald door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, maar met extra hieraan gekoppeld 

kwaliteitseisen voor het nieuwe project, zoals afgesproken en verder te bewaken door de 

provinciale Kwaliteitskamer WinVorm. 

 

Tot een samenwerking met de provinciale Kwaliteitskamer Winvorm (KWV) besliste het 

college in het voorjaar 2017 omdat deze de stad dient te begeleiden en ondersteunen om 

de ruimtelijke kwaliteit te bewaken bij investeringen in het publieke domein. 

 

Concreet werkte de KWV een kwaliteitskader uit waarbinnen de toekomstige koper en 

ontwikkelaar van dit (nieuwbouw)project – na sloping door de stad van de drie panden in 

de eerste maand(en) van 2018 - moet handelen. 

 

1. De koper moet verplicht één architect kiezen uit de door de kwaliteitskamer, via 

een wedstrijd samengestelde pool van zeven architecten. Dit studiebureau moet in 

opdracht van de koper, binnen een redelijke termijn en in nauw overleg met de KWV, 

een omgevingsaanvraag indienen voor een mooi, passend project. 

2. De koper aanvaardt in diens koopoptie de opschortende voorwaarde dat hijzelf of 

zijn architect (geselecteerd uit voormelde pool) binnen een vijftal maand een 

omgevingsvergunning moet indienen waarin het bindend advies van de Kwaliteitskamer 

is gevolgd. Pas wanneer er een goed overlegde en geadviseerde (o.a. door de KWV) 

vergunning tijdig is ingediend, kan de optie gelicht worden en dus de eigenlijke 

verkoopakte –met tussenkomst van VGT- tot stand komen. 

 

Vanuit het college wordt aan de raad eveneens voorgesteld om samen te werken met de 

Afdeling Vastgoedtransacties waarbij voor een openbare biedingsprocedure in twee fases 

is gekozen.  Deze aanpak sluit – na een openbare verkoop - het best aan bij de 

richtlijnen van de omzendbrief 2010/02 “Vervreemding van onroerende goederen door 

gemeentes – procedure”.  

 

Concreet krijgen geïnteresseerde kopers/promotoren de kans om in een eerste periode 

van twee maand een financieel bod uit te brengen aan de hand van een biedingsformulier 

waarbij de minimale inzet 150.000 euro is. Daarna zal de stad –samen met 

Vastgoedtransacties - midden maart 2018 de ingekomen biedingen beoordelen. 

 



Indien er maar een aanvaardbare bieder is, dan zal deze worden uitgenodigd om een 

eenzijdige belofte tot koop te tekenen waardoor hij gehouden is om binnen de veertien 

dagen 10% van de biedingsprijs als compromisbedrag te storten in de stadskas. Verder 

bevat de belofte de opschortende voorwaarde dat de koop pas tot stand komt (en de 

notariële akte wordt verleden) mits het indienen van een omgevingsvergunning die o.a. 

het bindend advies van de voormelde kwaliteitskamer bevat. De doorlooptermijn voor de 

procedure van een dergelijke vergunning is geraamd op vijf maand zodat er in dit geval 

een akte kan verwacht worden vanaf september 2018.  

 

Indien er meerdere aanvaardbare bieders zijn, dan zullen deze worden uitgenodigd om 

hun bod scherper te stellen tijdens een tweede gesloten biedingsdag (eind maart bv.). 

De beste bieder zal op die tweede dag een éénzijdige koop-belofte tekenen waardoor hij 

gehouden is om binnen de 14 dagen 10% van de biedingsprijs als compromisbedrag te 

storten in de stadskas, weeral onder de opschortende voorwaarde dat de koop pas tot 

stand komt (en de notariële akte wordt verleden) mits het indienen van een 

omgevingsvergunning die o.a. het bindend advies van de voormelde kwaliteitskamer 

bevat.  

 

De partij die de koopbelofte tekent zal zich hoe dan ook moeten engageren om binnen de 

veertien dagen 10% van de bieding te betalen en om binnen de vijf maanden een 

omgevingsvergunning aan te vragen (via één architect gekozen uit de KWV-architecten-

pool) waarin alle wettelijke eisen en adviezen inclusief het bindend advies van de 

Kwaliteitskamer zijn opgenomen.  

 

Alle optie-/compromis-/koopvoorwaarden worden nu reeds opgenomen in het 

voorliggend biedingsformulier zodat het de gemeenteraad toe komt om dit formulier, alle 

daaruit volgende verkoopsvoorwaarden(-prijs) goed te keuren, evenals de te volgen 

procedures.   

 

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

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

2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

16 Heraanleg Marktplein - Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek.  

Goedkeuring verrekening 1. 

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 22.11.2016 goedkeuring aan 

de gunning van de opdracht “Heraanleg Marktplein - Fase 1 : Rioleringen en 

archeologisch onderzoek” aan NV Wegenbouw Ockier tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 552.246,84 euro excl. btw waarvan 199.304,63 euro excl. btw 

lastens de stad, 281.944,78 euro excl. btw lastens CVBA Infrax en 104.107,58 euro excl. 

btw lastens Immogra. 

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 16_16. 

 

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 

wijzigingen aan te brengen: 

 

Hoeveelheden in meer  € 27.000,00 

Totaal excl. btw = € 27.000,00 

Btw + € 5.670,00 

TOTAAL = € 32.670,00 

   

Deze verrekening overschrijdt het totale bestelbedrag met 4,89%, waardoor het totale 

bestelbedrag na verrekeningen nu 579.246,84 euro excl. btw of 584.916,84 euro incl. 



btw (5.670,00 euro Btw medecontractant) bedraagt.  Deze verrekening is volledig lastens 

de stad en overschrijdt het bestelbedrag van de stad met meer dan 10 %. 

 

Motivering voor deze verrekening 

 

Tijdens de uitvoering van de werken, onder begeleiding van Agentschap Onroerend 

Erfgoed, werd de archeologische zone uitgebreid in diepte en grondplan. 

De voorziene zone met diepte 150 cm werd tijdens de werken uitgebreid tot op een 

diepte van 400 cm. Plaatselijk werden er zelfs uitgravingen gedaan tot bijna 700 cm 

(t.h.v. de ingekokerde Arendsbeek). 

 

In grootteorde is de uitbreiding in diepte bijna twee maal groter dan het voorziene 

archeologische onderzoek. 

 

Deze uitbreiding van het onderzoek betekent een langere aanwezigheid op het terrein 

van het archeologisch team en begeleiding door de aannemer.   

De leidend ambtenaar verleende gunstig advies. 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcodes 214000/020000-PBD 1-PBD1.2.2C (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2) 

De financieel beheerder verleende visum.  

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verrekening 1 betreffende “Heraanleg 

Marktplein - Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek” goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd. 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

17 Herstel voetpaden 2018 - Deel 2 : Delen Veldrijk.  Goedkeuring bestek, 

raming (27.731,95 euro excl. 21% btw) en gunningswijze. 

Een deel van de voetpaden in Veldrijk is in slechte staat.  De oude voetpaden worden 

volledig vernieuwd samen met een aantal stukken die nog in gras aangelegd zijn. 

Bedoeling is de slechte staat van de voetpaden aanpakken en het doortrekken van het 

voetpad voor de voetgangers. Eén zijde van de straat is deels parking voor voertuigen en 

moeilijk te gebruiken. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 18_1 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.731,95 euro excl. btw of 33.555,66 

euro incl. 21% btw (5.823,71 euro btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 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 3 aannemers speelt de concurrentie maar 

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

en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 224007/020000/GGZ/GGZ 29. 

 



Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek, de raming en de gunningswijze goed 

te keuren. 

 

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

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

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

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

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

18 Publilec. Buitengewone Algemene Vergadering van 29.01.2018.   

1. Aanleiding en overwegingen 

 

Publilec houdt een bijzondere algemene vergadering op maandag 29.01.2018 om 10.30 

u.   

 

De buitengewone algemene vergadering heeft te maken met de uitstap van de stad Gent 

uit Publilec. 

 

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering luidt als volgt: 

 

1. Raamakkoord dat de uitstap van de stad Gent en de ten laste neming door deze 

laatste van de gesolidariseerde pensioenen Noord van Publilec Pensienfonds 

organiseert; 

2. Strategisch Plan 2018-2019; 

3. Wijziging van art. 15 van de statuten. 

 

De wijziging van de statuten is noodzakelijk omdat de vergoeding voor de overname van 

de aandelen van de stad Gent hoger ligt dan het nu in de huidige statuten opgenomen 

geplafonneerd bedrag. 

 

De nieuwe tekst van art. 15 van de statuten luidt als volgt: 

 

“De uittredende of uitgesloten vennoot recupereert de te betalen waarde van de 

aandelen en/of winstaandelen, volgens de door de raad van bestuur vrij vastgestelde 

valorisatiecriteria, modaliteiten en betalingstermijnen, met niettemin dien verstande dat, 

in geval van ontslag, deze som niet lager mag zijn dan de boekwaarde van de aandelen, 

zoals die afgeleid worden uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding effectief zal 

worden.” 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit dossier op 27.12.2017 verzonden 

naar de gemeenteraad. 

 

Op 18.02.2013 stelde de gemeenteraad de heer Dominique Windels aan als effectief 

vertegenwoordiger.  De heer Willy Vandemeulebroucke werd aangesteld als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

De gemeenteraad hecht zijn akkoord aan: 

 

1. het raamakkoord dat de uitstap van de stad Gent en de ten laste neming door 

deze laatste van de gesolidariseerde pensioenen Noord van Publilec Pensioenfonds 

organiseert; 



2. het strategisch Plan 2018-2019; 

3. de wijziging van art. 15 van de statuten. 

 

De gemeenteraad geeft de vertegenwoordiger van de stad opdracht ter zitting van de 

bijzondere algemene vergadering waarop deze punten zijn geagendeerd voor de 

goedkeuring van deze punten te stemmen. 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende instelling en de 

stadsvertegenwoordiger. 

 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

19 Schenkingen aan het stadsarchief.  Aanvaarding. 

 

In 2017 jaar ontving het stadsarchief 15 schenkingen. In een ‘Verklaring van schenking’ 

verklaren de schenkers de stukken in volledige en vrije eigendom aan de stad over te 

dragen.  

 

Overzicht schenkingen: 

 

Nr Naam Schenking Datum 

1 Roger Claerhout Formulieren van de verkiezingen van 

de senaat op 21/05/1995 

11/01/2017 

2 Jasper Deconynck Documenten en foto’s inzake de 

opgravingen die doorgingen in de 

Dennenlaan in 2010-2011 

24/01/2017 

3 Guy Vandamme Akten van notaris Gheysens 14/02/2017 

4 Heemkundige Kring 

Moorslede 

Documenten over Stasegem 11/05/2017 

5 Willem Libeert Kaarten van Harelbeke 17/05/2017 

6 Donald Van Assche Bajonet uit de Eerste Wereldoorlog 24/05/2017 

7 Willem Libeert Diverse publicaties over Harelbeke 06/06/2017 

8 Gaby Van Wynsberghe Diverse publicaties over Harelbeke 06/13/2017 

9 Roger Verhelst Brochure “De civiele bescherming in 

Harelbeke” uit 1965 

04/07/2017 

10 Marnix Dont Kranten uit de Tweede Wereldoorlog 24/08/2017 

11 Antoine 

Vanwynsberghe 

Foto’s van de brandweer van 

Harelbeke 

19/09/2017 

12 Lucien Delaere 4 obussen, waarvan 2 met het 

stadsschild van Harelbeke 

23/11/2017 

13 Bernard Bruggeman Familiefoto’s van Gustaaf Bouckaert, 

burgemeester van Bavikhove 

30/11/2017 

14 Fabienne Ferfers Diverse historische publicaties 30/11/2017 

15 Jean-Pierre Veys Diverse publicaties van Heemkundige 

Tijdschriften 

05/12/2018 

 

Om niet telkens per schenking naar de raad te moeten, worden deze eenmaal per jaar 

gebundeld en ter aanvaarding voorgelegd. 

 

Art 43. par. 2, 13° van het gemeentedecreet bepaalt dat het definitief aanvaarden van 

schenkingen de bevoegdheid van de gemeenteraad is. 

 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

20 Vragenkwartiertje. 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Financieel beheerder.  Benoeming in vast verband. 

 


