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1 Aktename afstanden van opvolgende gemeenteraadsleden na overlijden van een 

gemeenteraadslid. 
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2 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuring aanpassing 

meerjarenplan 2014-2019. 

3 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2017. 

4 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname budget 

2018. 

5 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Akkoord  met de 
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6 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Goedkeuren 

wijzigingen meerjarenplan 2015-2020. 

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

budget 2018. 

9 Zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring meerjarenplan 2018-2020. 

10 Zorgbedrijf Harelbeke. Kennisname budget 2018. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

11 Stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor warmteproductie. 

Vaststelling. 

12 Addendum Brownfieldconvenant Harelbeke - Volvo Nebim. Goedkeuring. 

13 Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

14 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Oliemolenstraat door verkavelaar 
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DEPARTEMENT FACILITY 
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(27.731,95 euro excl. 21% btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Publilec. Buitengewone Algemene Vergadering van 29.01.2018.   

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

20 Schenkingen aan het stadsarchief.  Aanvaarding. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Vragenkwartiertje. 

  



Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22 Financieel beheerder.  Benoeming in vast verband. 

*** 

 

 

Nadat de voorzitter van de gemeenteraad de zitting heeft geopend om 19.36 

uur wordt de zitting terug gesloten om 19.40 uur teneinde in het kader van het 

spreekrecht voor niet-gemeenteraadsleden, voorzien in het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad vastgesteld bij reglement van 12.02.2007, de 

heer Jordy Jonckheere, wonende Stationsstraat 40 te 8530 Harelbeke, de kans 

te geven van zijn spreekrecht als niet-gemeenteraadslid gebruik te maken. 

 

Het inspreekrecht heeft betrekking op verkeersboetes in Harelbeke 

 

De voorzitter geeft de heer Jordy Jonckheere het woord:  

 

“Er moet een oplossing komen voor de overdreven parkeerboetes, het is super voor de 

handelaren maar de bewoners zijn er zwaar de dupe van!  

Ik heb samen met een aantal inwoners rondgegaan met een petitie hieromtrent en heb 

gemerkt dat heel wat inwoners dit steunen en ook vinden dat er iets moet veranderen.  

Een petitie met 463 handtekeningen hebben we bereikt.  

Dit in amper 3 dagen, we hebben nog de helft van Harelbeke niet kunnen bereiken 

hiermee en dan nog alle appartementen overgelaten…  

Dit bewijst maar even dat er genoeg mensen/inwoners die deze problemen ook inzien en 

dat ze ook vinden dat hier iets aan moet worden gedaan.  

 

Op de petitie hebben we drie eventuele oplossingen geplaatst met één in het bijzonder.  

Deze oplossingen zijn bedacht in samenspraak met verschillende inwoners en handelaren 

en allen die de petitie heeft getekend staan volledig achter deze oplossingen.  

De hoofdoplossing met baat voor iedereen is in plaats van een bewonerskaart, een 

zonekaart (die telt voor de omliggende paar straten van je huis).  

De meeste zeggen dat dit het probleem enkel opschuift naar andere straten maar dit 

klopt niet want dit is al gebeurd nu, door gebrek aan parking in de eigen straat gaan de 

mensen al gaan parkeren in andere straten maar krijgen nu volop boetes dus het enige 

wat zou veranderen is dat deze boetes voor de inwoners verminderd. 

 

Tweede eventuele oplossing was een tweede bewonerskaart voor gezinnen die kunnen 

aantonen dat ze echt 2 wagens nodig hebben om zich naar het werk te verplaatsen  

En derde oplossing is een 30-min zoneparkeerplaats voor de lokale handelaren.  

Vooral de zonekaart is hetgeen dat iedereen top zou vinden. 

We vragen ook niet om de ‘wetgeving’ omtrent wie wel en niet een bewonerskaart krijgt 

te veranderen maar we vragen om de bewonerskaarten die worden uitgereikt te 

veranderen naar zonekaarten zodanig dat het probleem rond de boetes is opgelost voor 

de meeste inwoners . 

We vragen ook niet naar betalend parkeren of stopzetting van de blauwe zone maar we 

vragen naar een oplossing.” 

 

*** 

  



 

De voorzitter geeft schepen Patrick Claerhout het woord.   

“Beste 

 

Welkom hier in de gemeenteraad en bedankt voor uw tussenkomst rond de blauwe zone.  

Ik wil ook meegeven dat ik verheugd ben dat u oplossingen nastreeft voor zowel 

bewoners als voor de uitbaters en klanten van de handelszaken. 

Als we spreken over de blauwe zone, dan is dit een reglement dat is ingevoerd sinds 

17.05.2004, met enkele aanpassingen aan de zones in 2007,2010,2013 en 2014 en met 

controle door de politiezone Gavers.  Vorig jaar heeft deze gemeenteraad de controle van 

de blauwe zone uitgegeven aan een externe firma, zijnde OPC, en dit via beslissing van 

het college met inwerkingtreding vanaf 18.09.2017.   

 

Er is gekozen voor een externe firma omdat er vraag was naar de uitvoerbaarheid van 

deze controles 

1. Op vraag van de handelaars wiens klanten geen parking meer vonden 

2. Eveneens op vraag van bewoners die geen parking meer vonden 

3. Eveneens op vraag van de bezoekers van het OCMW rusthuis 

4. En op vraag van de vele zorgverstrekkers die onze bewoners bezoeken 

5. Om reden van de ingrijpende werken in onze stad die wat parkeerplaatsen kosten 

6. En om reden dat de politie geen tijd genoeg kon vrijmaken voor voldoende 

controles 

 

Ook werd de tijdspanne van de blauwe zone op het marktplein ingekort van 4 uur naar 2 

uur om meer parkeergelegenheid te creëren.  Werknemers van zowel de stad als het 

OCMW werden gevraagd om zo weinig mogelijk met de auto naar het werk te komen en 

alternatieve oplossingen te zoeken. 

Ook is er extra communicatie gekomen en zijn er extra stickers aangebracht om iedereen 

duidelijk te maken hoe de werking van dit retributiereglement is. 

 

Enkele cijfers: 

- Binnen de zone zijn er zo’n 550 woonentiteiten : 825 auto’s volgens de 

gehanteerde parkeernorm 

- Er zijn slechts een 80tal garages in de zone en ik schat zo’n 100 aan 

achterkanten. 

- 370 woongelegenheden hebben dus geen eigen parkeerplaats: 550 volgens de 

parkeernorm 

- Er zijn ongeveer 400 parkeerplaatsen in deze zone marktplein niet meegerekend 

- Dus is er reeds een tekort aan plaatsen voor bewoners 

- Er zijn 365 gemeentelijke bewonerskaarten en 408 gemeentelijke parkeerkaarten 

voor zorgverstrekkers 

Het huidig reglement van de bewonerskaarten: 1 per wooneenheid in eigen straat is in 

voege vanaf 2014 en u bent zelfs bij de gelukkigen die er een hebben, want bewoners 

langs de N43 en het Marktplein kunnen net zoals de bewoners van de Overleiestraat en 

de Gaversstraat geen bewonerskaart krijgen.  Bewoners uit de Gentsestraat kunnen er 

dan wel een krijgen om te parkeren op de Noordstraat.  Bij de eerste evaluatie blijkt zelf 

dat deze bewoners reeds dichter bij hun woning kunnen parkeren in plaats van in de 

Noordstraat.  Net omwille van het feit dat er meer auto’s zijn dan woningen kiezen wij er 

als bestuur voor om de kans op een vrije parkeerplaats van korte duur (2u), dichtbij de 

plaats waar men moet zijn, om deze kans te vergroten. 

Zo kan iedereen zijn kinderen en/of boodschappen aan zijn woning afzetten, of zijn 

boodschappen dichtbij zijn winkel ophalen.  Zonder blauwe zone en zijn controles zou dit 

onmogelijk worden.  Ik weet ook niet welke richting we zouden uitgaan moesten we 

iedereen een bewonerskaart geven om in een andere straat te gaan parkeren.  Moeten 

wij dan ook bewonerskaarten geven aan alle inwoners van onze stad en zeer regelmatige 

bezoekers aan onze stad?  Moeten wij alle werknemers van bedrijven, organisaties en 

handelszaken, die elke dag in onze stad komen werken er dan ook een geven? 



Hier zullen we enkel maar burenruzies en misschien straatruzies mee bewerkstelligen, 

want wie mag er dan waar staan?  Ik zie het voor me dat de ene buur staat te wachten 

op het vertrek van de andere buur om diens plaats in te nemen. 

U ziet dat het onmogelijk is om iedereen van een parkeerplaats te voorzien die voor zijn 

of haar deur ligt of die, zoals u het zegt, in het zicht staat. 

Ik denk ook dat het voor iedere bewoner mogelijk is om een parkeerplaats te vinden 

buiten de blauwe zone op relatief korte afstand en die daarenboven ook niet betalend is. 

Wij zijn ook steeds op zoek om bijkomende parkeerplaatsen te creëren en vragen op 

iedere werfvergadering van zowel Leie- als Marktpleinwerken om de werfzone zo klein 

mogelijk te houden om het maximum aan parkeerplaatsen te behouden. 

Het is trouwens nog steeds de wens van het college en ik meen te weten ook van de 

gemeenteraad om niet over te gaan tot het invoeren van betalend parkeren.  Dit moet 

zeker ook een troef zijn die we kunnen uitspelen bij de realisatie van ons nieuw 

marktcentrum en marktplein. 

Hier worden er trouwens automatisch parkeerplaatsen mee verkocht met de 

appartementen, zodat alle nieuwe bewoners een parkeerplaats hebben.  Dit maakt 

trouwens deel uit van ons beleid om streng toe te zien bij nieuwe stedenbouwkundige 

aanvragen zodat de parkeernorm van 1.5 parkeerplaatsen per woning, kantoor, bedrijf of 

handelszaak zeker gehaald wordt. 

Om terug te keren naar uw artikel of tussenkomst: 

De pakkans is inderdaad verhoogd door het uitbesteden van controles aan een externe 

firma, maar dit was meer dan noodzakelijk want zowat iedereen liet zijn auto staan op 

dezelfde parkeerplaats voor de ganse dag. 

De controles zijn niet opgedreven maar maken deel uit van het bestek dat bepaald om 

anderhalve controle, weliswaar op onregelmatige tijdstippen, te gaan uitvoeren.  Dit is de 

helft van de frequentie die in omliggende gemeenten gehanteerd wordt. 

 

Uit de eerste evaluatie blijkt ook dat 70% van de boeten slaan op mensen die hun kaart 

niet leggen en 24 % slaat op het niet juist zetten van de tijd of het over tijd gaan.  Hier 

wordt er een marge gerekend van 15 minuten en niet van 5 minuten zoals u beweert.  

Slechts 0.5 % van de retributie slaat op mensen die beschikken over een bewonerskaart. 

Misschien is het ook niet rechtvaardig dat er bewonerskaarten uitgereikt worden aan 

bewoners die over een oprit of garage beschikken maar deze als opslagplaats gebruiken 

net zoals we doen bij aanvragen voor mindervalidenparkeerplaatsen. 

Wij weten dat mobiliteit een steeds groter probleem aan het worden is en wij zullen dit 

enkel kunnen veranderen door onze mentaliteit te wijzigen.  Meer gebruik te maken van 

alternatieve vervoersmogelijkheden (zoals delen van voertuigen, meer de fiets of het 

openbaar vervoer te gaan gebruiken en ons zo anders te gaan bewegen voor zowel ons 

gezin, het werk of vrije tijd.  Deze uitdaging zal enkel nog groter worden in de toekomst 

als we allemaal moeten wonen, werken en leven op dezelfde oppervlakte. 

Hier willen we dan ook met onze stad meer en beter gaan op inzetten op het nuttig en 

efficiënt gebruik van ruimte in onze stad. 

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw tussenkomst en hoop enkele antwoorden te hebben 

kunnen geven op uw vragen.” 

 

Reactie van spreker Jordy Jonckheere: 

Ik wil toch even repliceren op het antwoord van de schepen: 

U stelt zaken die ik niet gevraagd heb.  Ik vraag gewoon om de bewonerskaart te 

veranderen in een blauwe zone kaart.  Ik heb ook niet gevraagd om anderen te laten 

parkeren in Harelbeke.” 

 

Schepen Inge Bossuyt vraagt om bij te voegen aan dagordepunt 19 het onderzoeken van 

een eventuele uitstap uit Publilec.  De voltallige gemeenteraad gaat akkoord. 

 

De zitting wordt terug geopend om 20.05 uur. 

  



 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Aktename afstanden van opvolgende gemeenteraadsleden na overlijden van 

een gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aan het mandaat als gemeenteraadslid van de heer Eric Kerckhof is een einde gekomen 

door zijn overlijden op 09.12.2017. 

 

De heer Kerkchof dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een opvolger 

behorend tot de lijst waarop hij werd verkozen en dit naar rang van deze opvolgers zoals 

vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14.10.2012 en 

correct bevonden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 23.11.2012. 

 

Ingevolge de eerdere installatie van opvolgers en eerdere afstanden is de eerst in 

aanmerking komende opvolger mevr. Claudine Vandebuerie, gevolgd door respectievelijk 

mevr. Sylvia Degezelle en mevr. Jacinta Vandorpe. 

 

Voornoemde in aanmerking komende opvolgers hebben afstand gedaan bij ongedateerde 

brief gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en door de waarnemend voorzitter 

ontvangen op 11.01.2018. 

 

De gemeenteraad behoort bij toepassing van artikel 9 van het gemeentedecreet (GD) 

van deze afstanden akte te nemen.  Deze afstanden worden daardoor definitief. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en/of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet (GD), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 9 

 

Om deze redenen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt kennis van de afstanden van mevr. Claudine Vandebuerie, mevr. Sylvia Degezelle 

en mevr. Jacinta Vandorpe als opvolgend gemeenteraadslid. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

2. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuring 

aanpassing meerjarenplan 2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van het OCMW heeft in zitting van 21.12.2017 de 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. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het 

OCMW goed te keuren. 

 

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

werking en de aflossingen. 

 

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 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.  
 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 146 en volgende van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Keurt de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed. 

 

Artikel 2 :  
 
Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan het OCMW en aan het 
provinciebestuur. 

  



 

3. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van het OCMW heeft in zitting van 21.12.2017 de budgetwijziging 2017 

goedgekeurd. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 19.12.2017 advies 

verleend over de budgetwijziging 2017 van het OCMW. 

 

Deze budgetwijziging past binnen het meerjarenplan. Het komt de gemeenteraad toe 

kennis te nemen van de budgetwijziging 2017 van het OCMW. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 146 en volgende van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Neemt kennis van de budgetwijziging 2017 van het OCMW. 

 

Artikel 2 :  
 
Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan het OCMW en aan het 
Provinciebestuur. 

4. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname budget 

2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van het OCMW heeft in zitting van 21.12.2017 het budget 2018 goedgekeurd. 

 

Het college heeft in zitting van 19.12.2017 advies verleend over het budget 2018 van het 

OCMW. 

 

Het budget 2018 past binnen het meerjarenplan 2014-2019. Het komt de gemeenteraad 

toe kennis te nemen van het budget 2018 van het OCMW. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 146 en volgende van het OCMW-decreet 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Neemt kennis van het budget 2018 van het OCMW. 

 

Artikel 2 :  
 
Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan het OCMW en aan het 
Provinciebestuur. 

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

overdracht van de borgstelling van 2 leningen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Twee door de stad gewaarborgde leningen gaan over naar het zorgbedrijf, nl. 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 stad met de overdracht van de 

borgstelling voor die twee leningen naar het zorgbedrijf. 

 

Lening 1014 voor een bedrag van 3.127.121,71 euro 

Lening 1018 voor een bedrag van 495.787,05 euro 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- De gemeenteraadsbeslissing van 11.09.2017 “Oprichting zorgbedrijf Harelbeke. 

Goedkeuring en beslissing tot deelname”; 

- De gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2017 “Oprichting Zorgbedrijf Harelbeke.  

Bijsturing inbreng onroerende goederen stad en goedkeuren voorwaarden inbreng 

op te nemen in de oprichtingsakte”. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de 

terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten 

gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten ( verwijlinteresten 

inbegrepen ), de reserveringscommissie,  

Verklaart de nodige financiële ondersteuning te geven aan de kredietnemer, zodat deze 

laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Belfius Bank en ander 

derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane kredieten. 

Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun 

vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in 

het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop 

van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborg gevend bestuur zal hiervan op 

de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de 

kredietnemer. 

Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het 

voordeel van Belfius Bank. 

De stad kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten 

tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar 

verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.  De stad ziet af van het 

voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en 

van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang 

Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden.  

De stad staat aan Belfius Bank het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen 

en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht.  De stad verklaart uitdrukkelijk 

dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke 

wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen 

en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt 

uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de stad kennis te geven van de wijzigingen 

waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de stad eveneens verzaakt 

aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk 

de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten 

gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. 

Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk 

het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie 

en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de 

hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die 

door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden. 

Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde 

bedragen die aan de stad zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij 

Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. 

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn  de 

interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend volgens de wettelijke 

rentevoet die van toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransactie. De borg 

verklaart kennis te hebben genomen van bijhorend Kredietreglement en er de bepalingen 

van te aanvaarden. 



Het Kredietreglement Publieke en Sociale sector van Belfius Bank van juni 2017 is van 

toepassing, voor zover de bepalingen betrekking hebben op de uitwinning van deze 

kredietovereenkomsten via de waarborggever. Dit Kredietreglement is beschikbaar op de 

website van Belfius Bank (www.belfius.be) en rechtstreeks via de link: 

https://www.belfius.be/Kredietreglement. 

 

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

wijzigingen meerjarenplan 2015-2020. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 24.11.2017 de wijziging van het 

meerjarenplan 2015-2020 goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 24.11.2017 heeft de algemene vergadering van W13 de wijziging 

van het meerjarenplan 2015-2020 goedgekeurd. 

 

Op 21 december 2017 heeft de stad Harelbeke de beslissing van de raad van bestuur en 

de Algemene Vergadering ontvangen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27.12.2017 advies 

verleend over de wijziging van het meerjarenplan 2015-2020 van W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het 

meerjarenplan 2015-2020 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Het OCMW-decreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

art. 228 par. 1 eerste lid; 

- omzendbrief 2013/6 van het agentschap binnenlands bestuur 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Keurt de wijziging van het meerjarenplan 2015-2020 van W13 goed. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

  

http://www.belfius.be/
https://www.belfius.be/Kredietreglement


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

budgetwijziging 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in de zitting van 24.11.2017 de budgetwijziging 2017 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 24.11.2017 heeft de algemene vergadering van W13 de 

budgetwijziging 2017 goedgekeurd. 

 

Op 21 december 2017 heeft de stad Harelbeke de beslissing van de raad van bestuur en 

de Algemene Vergadering ontvangen. 

 

Het college heeft in zitting van 27.12.2017 advies verleend over de budgetwijziging 2017 

van W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de budgetwijziging 2017 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Artikel 148 en 228 par. 1, eerste lid van het OCMW-decreet; 

- Omzendbrief BB 2013/6 van 07.06.2013. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van de budgetwijziging 2017 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

 

8. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname 

budget 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van W13 heeft in zitting van 24.11.2017 het budget 2018 

goedgekeurd. 

 

In de vergadering van 24.11.2017 heeft de algemene vergadering van W13 het budget 

2018 goedgekeurd. 



 

Op 21 december 2017 heeft de stad Harelbeke de beslissing van de raad van bestuur en 

de Algemene Vergadering ontvangen. 

 

Het college heeft in zitting van 27.12.2017 advies verleend over het budget 2018 van 

W13. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het budget 2018 van W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Artikel 148 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW-decreet; 

- Omzendbrief BB 2013/6 van 07.06.2013. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Neemt kennis van het budget 2018 van W13. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan W13. 

9. Zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring meerjarenplan 2018-2020. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van bestuur van het zorgbedrijf Harelbeke heeft in zitting van 19.12.2017 het 

meerjarenplan 2018-2020 goedgekeurd. 

 

Op 27 december 2017 heeft de stad Harelbeke de beslissing van de raad van bestuur 

ontvangen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19.12.2017 advies 

verleend over het meerjarenplan 2018-2020 van het zorgbedrijf Harelbeke. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2018-

2020 van het zorgbedrijf Harelbeke. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Artikel 148 en 228, par. 1 eerste lid van het OCMW-decreet; 

- Omzendbrief BB 2013/6 van 07.06.2013. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 



 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Keurt het meerjarenplan 2018-2020 van het zorgbedrijf Harelbeke goed. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan de raad van bestuur van het 

zorgbedrijf Harelbeke.  

10. Zorgbedrijf Harelbeke. Kennisname budget 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van bestuur van het zorgbedrijf Harelbeke heeft in zitting van 19.12.2017 het 

budget 2018 goedgekeurd. 

 

Op 27 december 2017 heeft de Stad Harelbeke de beslissing van de raad van bestuur 

ontvangen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19.12.2017 advies 

verleend over het budget 2018 van het zorgbedrijf Harelbeke. 

 

Het budget 2018 past binnen het meerjarenplan 2018-2020 van het zorgbedrijf. Het 

komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het budget 2018 van het zorgbedrijf 

Harelbeke. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- Artikel 148 en 228 par. 1 eerste lid van het OCMW-decreet; 

- Omzendbrief BB 2013/6 van 07.06.2013 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 27 stemmen voor, 1 onthouding 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van het budget 2018 van het zorgbedrijf Harelbeke. 

 

  



Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan de raad van bestuur van het 

zorgbedrijf Harelbeke. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

11. Stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor warmteproductie. 

Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

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 te vermijden in de toekomst, 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. 

 

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

 

Het vooroverleg met de provincie als goedkeurende instantie en met Infrax, betrokken 

instantie, was gunstig. 

 

De ontwerp “Stedenbouwkundige verordening inzake centrale ruimte voor 

warmteproductie”, werd vastgesteld door het college op 12.09.2017. 

 

Het openbaar onderzoek liep van 30.10.2017 tot en met 28.11.2017. Er werden geen 

bezwaren ingediend. Het openbaar onderzoek werd gesloten in het college van 

05.12.2017. 

 

Op 14.09.2017 werd een adviesvraag verstuurd naar het departement omgeving. Er 

werd geen advies ontvangen na 30 dagen. Volgens art. 2.3.2 van de VCRO mag aan de 

adviesvereiste worden voorbij gegaan. 

 

Op 14.09.2017 werd een adviesvraag verstuurd naar de GECORO. De ontwerp 

verordening 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, met name het aanpassen van aan materiële fouten 

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 de term “centrale 

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

 

Het dossier werd besproken op de raadscommissie grondgebiedszaken van 11.10.2017. 

 

  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De Vlaamse codex ruimtelijke ordening, inzonderheid en zonder zich te beperken 

de artikelen 2.3.1 en 2.3.2. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De opmerking uit het advies van de GECORO wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 2:  

 

De stedenbouwkundige verordening inzake centrale ruimte voor warmteproductie wordt 

onder de titel “Stedenbouwkundige verordening inzake centrale ruimte voor 

warmteproductie” vastgesteld als volgt, waarbij de schuingedrukte tekst als toelichting 

van de verordenende voorschriften geldt: 

 

Art . 1 Toepassingsgebied 

 

Deze verordening is van toepassing op het ganse grondgebied van Harelbeke. 

 

Indien deze verordening strijdig is met de voorschriften van een geldend BPA 

(bijzonder plan van aanleg), RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of niet vervallen 

verkaveling, dan geldt voor dit specifiek item de regelgeving van dit BPA, RUP of 

de verkaveling.  

Voor items die niet in een BPA, RUP of niet-vervallen verkaveling zijn geregeld, 

gelden de voorschriften van deze verordening wel.   

 

Art. 2 Centrale ruimte voor warmteproductie 

 

Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen vanaf 10 wooneenheden en een 

gemeenschappelijke verticale circulatie moeten deze gebouwen voorzien zijn van 

een centrale ruimte voor warmteproductie en bijhorende leidingschachten. De 

grootte van de centrale ruimte voor warmteproductie is afhankelijk van het aantal 

woongelegenheden. 

 

Toelichting: Voor de grootte van de centrale ruimte voor warmteproductie worden 

volgende afmetingen gehanteerd: 

 
Aantal 
wooneenheden 

Minimale 
vloeroppervlakte 
in m² 

Maximale 
lengte 
langste 
zijde 
in meter 

Minimale 
hoogte 
in meter 

10-32 16 4.5 2.5 

33-48 20 5 2.5 

49-64 24 5.5 2.8 

65-80 28 6 2.8 

81-96 31 6.3 2.8 



97-112 33 6.5 3 

113-128 37 6.8 3 

129-144 40 7 3 

 

De recente evoluties in de eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen 

vragen steeds meer om de inpassing van hernieuwbare energiebronnen. De 

verordening doet zelf geen uitspraken over de energieprestatie van nieuwe 

gebouwen omdat deze al sterk gereglementeerd is in de EPB-wetgeving. 

 

Het stedelijk patrimonium kent echter een hoge concentratie aan collectieve 

woongebouwen, zoals o.m. appartementsgebouwen en woonzorgcentra, die 

specifieke uitdagingen stellen betreffende de inpassing van hernieuwbare 

energiebronnen. Zo is de rendabele toepassing van zon-thermische, foto-

voltaïsche of geothermische installaties in dit type gebouwen vaak enkel mogelijk 

via een collectief systeem. Bovendien kunnen gebouwen met kwalitatieve 

collectieve verwarmingsinstallaties zonder grote aanpassingen gebruik maken van 

groene warmte aangeleverd door het warmtenet, dat vanaf 2018 wordt voorzien. 

Om die reden legt de verordening enkele eisen op aan het ontwerp van gebouwen 

met meerdere wooneenheden. Zo moet voorzien worden in een 

gemeenschappelijke ruimte die de nodige installaties kan herbergen en 

gemakkelijk bereikbaar is vanuit het openbaar domein. Daarnaast moet er in het 

ontwerp voldoende ruimte zijn voor de realisatie van een warmteverdeelnet vanuit 

deze centrale ruimte naar elke wooneenheid. De structuur van het gebouw moet 

toelaten een verdeelnet te ontwerpen waarbij de warmtelevering aan elke 

wooneenheid apart te meten is en desnoods te sturen. De verordening legt enkel 

minimumeisen, afhankelijk van het technisch concept kan de werkelijk benodigde 

ruimte groter zijn. De verordening legt bovendien geen eisen op aan de realisatie 

van de technische installatie zelf. 

 

De ondergrens van 10 wooneenheden in combinatie met een gemeenschappelijke 

verticale circulatie werd bepaald om te vermijden dat projecten op een smal 

perceel worden geconfronteerd met een overbelasting van het programma op het 

gelijkvloers.  

De tabel geeft de minimale afmetingen van de centrale ruimte voor 

warmteproductie weer tot 144 wooneenheden. Bij meer dan 144 wooneenheden 

wordt de minimale afmeting van de centrale ruimte voor warmteproductie bepaald 

door per bijkomende groep van wooneenheden de overeenkomstige afmeting bij 

te tellen. Een bouwblok van 200 wooneenheden resulteert zo in een minimale 

centrale ruimte voor warmteproductie van 64 vierkante meter.  

 

Gebouwen met meer dan 50 wooneenheden mogen voorzien worden van meer 

dan 1 centrale ruimte voor warmteproductie. Elk van deze lokalen wordt 

toegekend aan een deel van het bouwproject en voldoet aan de minimale eisen 

voor dat deel.  

 

Art. 3 Leidingkokers 

 

De leidingkokers vertrekken vanuit de centrale ruimte voor warmteproductie en 

zijn vanaf alle verdiepingen eenvoudig bereikbaar. De leidingkokers worden zo 

ingeplant dat elke wooneenheid aan minstens 1 koker grenst. 

 

De leidingkokers zijn bij voorkeur bereikbaar vanuit de gemeenschappelijke delen. 

Naast de evidente voordelen in verband met toekomstige aanpassingen aan de 

technische infrastructuur heeft deze ligging ook nog het voordeel dat energie- en 

watermeters gemakkelijker uitgelezen kunnen worden en de toevoer van 

nutsleidingen gemakkelijker afgesloten kunnen worden. Indien de leidingkokers 

slechts bereikbaar zijn via de private delen dient er voor gezorgd te worden dat 



het openmaken van de kokers mogelijk is zonder veel schade te veroorzaken aan 

de afwerking van de wooneenheid (bijvoorbeeld door middel van een valse wand 

in de bergruimte, wasplaats, vestiaire,…).  

 

Het is aangeraden om over de gehele hoogte van het gebouw in deze 

leidingkokers een ruimte voor te behouden voor de verdeling van warmte die een 

doorsnede heeft van minstens 0,30 meter x 0,30 meter. Deze ruimte kan deel 

uitmaken van een ruimere technische koker die nog andere technische leidingen 

herbergt zoals, elektrische leidingen, ventilatie, schouwen enz. 

 

Art. 4 Overgangsbepalingen 

 

Deze verordening treedt in werking op de veertiende dag na de bekendmaking 

van de goedkeuringsbeslissing van de deputatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen ingediend vóór de datum van 

inwerkingtreding zijn vrijgesteld van de toepassing van de verordening. 

 

Artikel 3:  

 

De verordening wordt overgemaakt aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 

ter goedkeuring. 

 

12. Addendum Brownfieldconvenant Harelbeke - Volvo Nebim. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

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. Eén vennootschap is in 

vereffening en ondergebracht bij een andere vennootschap, er is een extra vennootschap 

opgericht ter realisatie van het project 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 

geschrapt, gezien dit gefinaliseerd werd en verordenende kracht verworven heeft. 

Realisatie volgens het RUP is nu het nieuwe uitgangspunt. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten d.d. 30 maart 2007 en 

wijzigingen 

- Het gemeentedecreet art. 42 

 

  



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het addendum aan het brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 

“104. Harelbeke – Volvo Nebim” tussen de Vlaamse Regering en de actoren bij het 

voornoemde brownfieldproject, met name: Brownfield Capital Partners nv, Tremis, 

NEBIM, de toetredende actoren bij het voornoemde Brownfieldproject, met name: 

De STIP, Brocap nv en de Regisseurs bij het voornoemde Brownfieldproject, met name: 

Stad Harelbeke, OVAM, Departement Omgeving, wordt goedgekeurd als volgt: 

 

ADDENDUM AAN HET BROWNFIELDCONVENANT betreffende het 

Brownfieldproject   “104. Harelbeke –Volvo Nebim”  

 

Tussen de hierna vermelde Partijen: 

 

1/ de Vlaamse Regering, hier vertegenwoordigd door: 

- Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, met kabinet te 1000 

Brussel, Arenbergstraat 7, 

- Philippe Muyters, Vlaams minister van   Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7, 

- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, met 

kabinet te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 

- Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding, met kabinet te 1000 Brussel, Koolstraat 35; 

- Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

Toerisme en Dierenwelzijn, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7. 

 

En: 

 

2/ Brownfield Capital Partners nv, met maatschappelijke zetel te 9032 

Gent, Waterlelielaan 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0866.852.376, hier vertegenwoordigd door Peter Vanneck 

in hoedanigheid van  gedelegeerd bestuurder, 

  hierna “Brownfield Capital Partners” genoemd; 

 

3/ Tremis bvba, met maatschappelijke zetel te 9032 Gent, Waterlelielaan 1, 

ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 

0832.317.606, hier vertegenwoordigd door Kristof De Smet in hoedanigheid van 

zaakvoerder,  

  hierna “Tremis” genoemd; 

 

4/ NEBIM nv, met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), 

Industrieweg 150, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0436.033.806, hier vertegenwoordigd door Diederik Nolten 

in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, 

  hierna “NEBIM” genoemd; 



 

Brocap, Tremis en NEBIM worden hierna gezamenlijk tevens “Actoren” genoemd, 

of elk afzonderlijk een “Actor”; 

 

EN: 

 

5/  Brocap nv, met maatschappelijke zetel te 9032 Gent, Waterlelielaan 1, 

ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 

0669.643.161, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder EMC²-

Environmental Management of Corporate Capital bvba met maatschappelijke zetel 

te 1320 Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 5, ingeschreven in de Kruispuntbank 

van Ondernemingen onder het nr. 0468.137.440, hier vertegenwoordigd door 

haar zaakvoerder Peter Vanneck, 

 hierna “Brocap” genoemd; 

 

6/  De STIP nv, met maatschappelijke zetel te 9032 Gent, Waterlelielaan 1, 

ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 

0645.990.108, hier vertegenwoordigd door Kristof De Smet en Diederik Nolten, 

beide in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, 

hierna “De STIP” genoemd; 

Brocap en De STIP wordt hierna tevens Toetredende Actoren” genoemd, of elk 

afzonderlijk “Toetredend Actor”; 

 

En: 

 

7/ Stad Harelbeke, waarvoor optreedt het College van burgemeester en 

schepenen, waarvan de kantoren gevestigd zijn in Marktstraat 29, hier 

vertegenwoordigd door Willy Vandemeulebroucke (voorzitter gemeenteraad) en 

Carlo Daelman (gemeentesecretaris),  

Hierna “Stad Harelbeke” genoemd;  

 

8/ de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, intern 

verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, met zetel te Stationsstraat 

110 te 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen 

met ondernemingsnummer 0842.399.963, hierbij vertegenwoordigd Henny De 

Baets in hoedanigheid van administrateur-generaal, 

Hierna “OVAM” genoemd; 

 

9/ Het Departement Omgeving met zetel te Graaf De Ferrarisgebouw, 

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, hier vertegenwoordigd door Peter 

Cabus in de hoedanigheid van secretaris-generaal; 

Hierna “Departement Omgeving” genoemd; 

 

De Stad Harelbeke, OVAM en Departement Omgeving worden hierna gezamenlijk 

tevens "Regisseurs" genoemd, of elk afzonderlijk een "Regisseur"; 

 

De Vlaamse Regering, de Actoren, de Toetredende Actoren en de Regisseurs 

worden hierna gezamenlijk tevens de "Partijen" genoemd, of elk afzonderlijk een 

"Partij". 

 

Overwegende dat: 

 

(A) Tussen de Vlaamse Regering, Brownfield Capital Partners, Tremis, Nebim, 

Stad Harelbeke, OVAM en Departement Omgeving op datum van 26 januari 

2015 een brownfieldconvenant werd gesloten met betrekking tot het 

Brownfieldproject ”104. Harelbeke-Volvo Nebim”, hierna genoemd het 

“Brownfieldconvenant”;  



 

(B) Brownfield Capital Partners nv, vennootschap in vereffening, recent in 

vereffening is gesteld en dat de brownfieldactiviteiten worden 

ondergebracht onder Brocap nv. 

 

(C) Door Nebim en i4 Real Estate (holding- en beheersvennootschap boven de 

actoren BroCap en Tremis) op 11/01/2016 de projectvennootschap De STIP 

nv opgericht werd ter realisatie van het Brownfieldproject. 

 

(D) Met de inwerkingtreding van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning de Stad Harelbeke de vergunningverlenende 

overheid wordt. 

 

(E) Het gemeentelijk RUP Industrie Eilandjes is gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 28/03/2017 dat een beperkt deel van de Brownfield 

(voornamelijk uitbreidingspercelen) herbestemt tot ‘zone voor wonen in de 

ruime zin’, welke niet is vervat in de omschrijving van huidig 

Brownfieldproject. 

 

(F) De Actoren een overeenkomst tot verwerving hebben bereikt met de 

eigenaars van de uitbreidingspercelen zoals vermeld in art. 3.2. 1) van het 

Brownfieldconvenant, incl. een perceel dat nog niet in het projectgebied zat 

(Harelbeke, 3e afdeling, sectie D, nr. 1561f5).  

 

(G) De Actoren een overeenkomst hebben bereikt m.b.t. een grondruil met de 

aangrenzende site van de politie zodat een meer optimale herontwikkeling 

en uitbating mogelijk is. Hierdoor de percelen Harelbeke, 3e afdeling, sectie 

D, nr. 1562P en nr. 1561s7 (deel) verworven worden in ruil voor een deel 

van het perceel Harelbeke, 3e afdeling, sectie D, nr. 1561t5. 

 

(H) Na verdere uitwerking van het Brownfieldproject werd besloten geen 

oostelijke ontsluiting te voorzien waardoor het uitbreidingsperceel vermeld in art. 

3.2. 2) niet meer relevant is voor het Brownfieldproject (Harelbeke, 3e afdeling, 

sectie D, nr. 1561w6). 

  

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Artikel 1: Toetreding “Brocap” en verbintenissen van de Toetredende 

Actor “Brocap” 

 

Partijen komen overeen dat Brocap als Partij toetreedt tot het 

Brownfieldconvenant betreffende het Brownfieldproject "104. Harelbeke –Volvo 

Nebim", in de hoedanigheid van Actor. 

 

Brocap neemt alle rechten en plichten over van de Uittredende Actor “Brownfield 

Capital Partners”, aangegaan in het kader van dit Brownfieldconvenant. 

 

Artikel 2: Uittreding “Brownfield Capital Partners” 

 

Aangezien Brownfield Capital Partners na overdracht geen rechten en/of plichten 

meer heeft betreffende het Brownfieldproject, noch zakelijke rechten heeft binnen 

de Brownfield, treedt ze met onmiddellijke ingang uit, conform art. 17.6 van het 

Convenant. 

 

Artikel 3: Toetreding “De Stip”en verbinternissen van de Toetredende 

Actor “De Stip” 

 



Partijen komen overeen dat De STIP als Partij toetreedt tot het 

Brownfieldconvenant betreffende het Brownfieldproject "104. Harelbeke –Volvo 

Nebim", in de hoedanigheid van Actor. 

 

De Toetredende Actor “De Stip” verbindt zich tot het uitvoeren van het 

Brownfieldproject op dat deel van de Brownfield zoals omschreven in artikel 4.1.  

 

Voor wat betreft het deel van de Brownfield waarvoor een recht van opstal wordt 

verkregen, verbindt de Toetredende Actor “De Stip” zich tot het uitvoeren van het 

Brownfieldproject met uitzondering van de sloop en eigenlijke saneringswerken 

conform artikel 2.3 van het Convenant waarvoor de Actor Nebim zich verbindt.  

 

Artikel 4: Wijziging omschrijving Brownfieldproject  

 

Artikel 2.3. van het Brownfieldconvenant wordt vervangen door hetgeen volgt: 

 

“2.3. De Actoren wensen de Brownfield te saneren en gefaseerd te 

herontwikkelen in overeenstemming met het RUP Industrie-eilandjes.  

Het bedrijventerrein wordt zo kwalitatief, duurzaam en optimaal mogelijk 

ontwikkeld. 

 

De Partijen stemmen de sanering af op de herontwikkeling van de Brownfield, 

waaronder begrepen, maar niet noodzakelijk daartoe beperkt: procedures en 

beslissingen inzake grondverzet, vergunningen, goedkeuringen, machtigingen en 

subsidies. 

 

De uitvoeringsmodaliteiten van de bodemsaneringswerken zullen worden 

vastgelegd in een Realisatieconvenant.” 

 

Artikel 5: Aanpassing van het projectgebied 

 

4.1.  De hierna vermelde percelen worden toegevoegd aan de Brownfield, voor 

zover en in de mate dat deze percelen binnen de 5 jaar na ondertekening van 

huidig Addendum door een of meerdere Actoren middels vrijwillige overeenkomst 

worden verworven: 

 

 Eigendom van FMB Invest bvbv, Kasito bvba, Flamand Martine Maria en 

Flamand Katelijne Maria Estella: het perceel Harelbeke, 3e afdeling, sectie D, 

nr. 1561f5,  

 Eigendom van Computer Invest nv: het perceel Harelbeke, 3e afdeling, sectie 

D, nr. 1562P en deel van het perceel Harelbeke, 3e afdeling, sectie D, nr. 

1561s7, , 

zoals aangeduid op het plan aangehecht als bijlage 1. 

 

4.2.  De hierna vermelde percelen maken niet langer deel uit van de Brownfield: 

 Eigendom van vennootschap Texim: het perceel Harelbeke, 3e afdeling, sectie 

D, nr. 1561w6,   

 Eigendom van de vennootschap Nebim: deel van het perceel Harelbeke, 3e 

afdeling, sectie D, nr. 1561t5,  

zoals aangeduid op het plan aangehecht als bijlage 1.  

 

4.3.  Het plan aangehecht als bijlage 1 vervangt bijlage 2 van het 

Brownfieldconvenant (‘Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in 

artikel 3 van het Convenant’). 

 

  



Artikel 6: Inwerkingtreding 

 

Onderhavig addendum treedt in werking op datum van de ondertekening van dit 

addendum door de laatste ondertekenende Partij. 

 

* * * 

 

Opgemaakt te Brussel op _________ in één origineel exemplaar dat bewaard 

wordt bij de Vlaamse overheid - Departement Kanselarij en Bestuur, 

Boudewijnlaan 30 bus 20, 1000 Brussel. 

 

Elk van de Partijen ontvangt een door de Vlaamse overheid – Agentschap 

Innoveren & Ondernemen voor eensluidend verklaarde kopie van het Convenant. 

 

Bijlage 1 - Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 3 van het 

Convenant 

 

Voor de Vlaamse Regering 

 

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 

van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 

 

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

 

Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding 

 

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

Toerisme en Dierenwelzijn 

 

Voor de Regisseurs 

 

Dhr. Willy Vandemeulebroucke, Voorzitter gemeenteraad, Stad Harelbeke 

 

Dhr. Carlo Daelman, stadssecretaris Stad Harelbeke 

 

Mevr. Henny De Baets, Administrateur-Generaal OVAM 

 

Dhr. Peter Cabus, Secretaris-Generaal Departement Omgeving. 

 

Voor de Actoren 

 

Dhr. Kristof De Smet, zaakvoerder Tremis 

 

Dhr. Diederik Nolten, Gedelegeerd bestuurder, NEBIM 

 

Voor de Toetredende Actoren 

 

Dhr. Peter Vanneck, zaakvoerder EMC²-Environmental Management of Corporate 

Capital , Brocap 

 

Dhr. Diederik Nolten, Gedelegeerd bestuurder, De STIP 

 

Voor de Uittredende Actor 



 

Dhr. Peter Vanneck,  Gedelegeerd bestuurder, Brownfield Capital Partners 

 

 

13. Woonwijs. Goedkeuren jaarverslag, rekening en jaarlijkse evaluatie. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Bij de gemeenteraadsbeslissing van 10.05.2010 werd beslist tot participatie in Woonwijs.  

Op 14.07.2014 werden voor de periode oktober 2014 – september 2017 subsidies 

toegekend door de Vlaamse overheid. Deze subsidies werden toegekend op basis van 

een subsidiedossier, waarin de acties en doelstellingen voor bovenvermelde periode 

werden opgenomen. Jaarlijks moet de uitvoering van deze acties aangetoond worden in 

de vorm van een jaarverslag, aangevuld met een financieel verslag. 

 

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.” 

 

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

(01.10.2016 tot en met 30.09.2017) voorgelegd. 

 

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 gemeenteraad neemt kennis van een stand van zaken op het einde van werkingsjaar 

6 (30.09.2017): 

 

- 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.   

- 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. 

- Alle gemeenten binnen het werkingsgebied van Woonwijs beslisten om de 

geldigheidsduur van het conformiteitsattest onder bepaalde voorwaarden te 

beperken. 

 

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 echter prioriteit gegeven aan een (inter)gemeentelijk reglement, 

waardoor er geen ruimte was om een intergemeentelijk kamerreglement op te maken. 

 

Wat betreft het financieel verslag voor werkingsjaar 6, bedroeg de totale uitgave 242.010 

euro. De subsidie bedraagt 60 % van de totale personeelskosten, met name 138.197 

euro. De gemeenten van Woonwijs brachten 62.752 euro in onder de vorm van bestaand 

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 werden besproken op het beheerscomité van 

07.12.2017 en de raadscommissie grondgebiedszaken van 10.01.2018. 

 

Zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst gebeurt de jaarlijkse 

evaluatie door de gemeenteraad ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag. 

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad, wordt de jaarrekening opgestuurd naar de 

subsidiërende overheden. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-  het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

en latere wijzigingen; 

-  het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van projecten ter 

ondersteuning van het lokaal woonbeleid d.d. 21.09.2007. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 6 worden goedgekeurd. 

 

  



Artikel 2:  

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 6 worden ter goedkeuring 

overgemaakt aan de subsidiërende overheden. 

 

Artikel 3: 

 

De werking van Woonwijs wordt positief geëvalueerd. 

 

14. Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Oliemolenstraat door 

verkavelaar NV Woningbureau Paul Huyzentruyt aan de stad Harelbeke. 

Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De NV Woningbouw Paul Huyzentruyt realiseerde een project van 8 loten langs de 

Tuinbouwstraat, thans gekend als Oliemolenstraat. Het betreft de goedgekeurde en 

ondertussen gerealiseerde dossiers nr. 08/167 en 08/168. 

 

Volgens de voorschriften en het hierna vermeld contract van 2008 moet de eigenaar van 

de grond waarop openbaar domein wordt aangelegd, deze kosteloos overdragen aan de 

stad. De openbare wegenis en het openbaar groen dat wordt overgeheveld naar het 

openbaar domein, is aangeduid op het overdrachtsplan van 17.04.2017 van landmeter 

Pol Hautekiet te Harelbeke.  

 

Het betreft de volgende grondoverdrachten (kadastraal gekend als tweede afdeling, 

sectie B) :  

 

- Lot 1: perceel 752W11 met een oppervlakte van 33ca 50dm² 

- Lot 2: perceel 752H12 met een oppervlakte van 6 are 51 ca 40 dm² 

 

De overdracht naar de stad gebeurt vrij en onbelast en omwille van openbaar nut, 

namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein.  

 

Deze overdracht is voorzien in de overeenkomst van 20.10.2008, meer bepaald onder 

art.2 “grondafstand” waarbij verkavelaar NV Woningbureau Paul Huyzentruyt zich 

engageerde om het toekomstig openbaar domein uit diens vergunning 08/167 en 08/168 

van 07.10.2008 naar het stadspatrimonium over te hevelen. Ondertussen werden bij 

collegebeslissing van 19.12.2017 de “Infrastructuurwerken in de private verkaveling in 

de Tuinbouwstraat (Oliemolenstraat)” definitief opgeleverd zodat de overdracht kan 

plaats vinden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van kosteloze overdracht van 

onroerend goed (opgemaakt door notaris Frederic Maelfait te Harelbeke, in opdracht en 

voor rekening van de overdrager Woningbureau Paul Huyzentruyt) ter goedkeuring 

voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten van 17 mei 2017 is volgende formule 

vermeld: “De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 

bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2, 12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige 

beraadslaging, ten openbare nutte en tegen de in het ontwerp van akte aangegeven 

voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 

Artikel 2: 

 

De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de 

authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.  

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

15. Verkoop stadsgrond aan de aanpalers van de eigendommen 

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

dadingsovereenkomst en verkoopsvoorwaarden. 

De gemeenteraad, 

 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds enige tijd lopen onderhandelingen tussen de stad en de aanpalende eigenaars van 

de percelen Deerlijksesteenweg 90, 96, 98, 10 en 102 over het gebruik, zonder concessie 

ofgebruikscontract, van een strook stadsgrond gesitueerd langs de inrit in de 

Deerlijksesteenweg naar het achterliggend speelterrein van de zeescouts in de 

Amerikalaan. Langs die inrit naar het speelterrein 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.  

 

Aangezien 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 

aan 41 euro/m².  De toegeving van de stad bestaat er in wat lager dan tegen de 

door de dienst Vastgoedtransacties geschatte prijs te verkopen (aanvankelijke 

grondprijsschatting was aan 50 euro/m² ).  De toegift van de stad is echter 

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 

(deze worden als onderdeel van de dading eveneens ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad 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 7.12.2016 : 

 

Deerlijkse-

steenweg 

Gebruikers 

/kandidaat-kopers  

Opp 

in m² 

Kost  

in € 

90 – lot 1 Pierre Stevens-Vervaeke 68 2.788 

96 – lot 2 Greta Gheldof 18 738 

98 – lot 3 Stefanie Hoste  13 533 

100 – lot 4 Bjorn Feys-N. Vandenbulcke 96 3.936 

102 – lot 5 D’hondt-Vandenbussche 39 1.599 

        234m²    9.594 



 

De verlaagde eenheidsprijs werd bij de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties (VGT) 

bedongen als een tegemoetkoming aan de kandidaat-kopers. Terwijl de aanvankelijke 

schattingsprijs 50 euro/m² was, bleek het in het kader van een te bekomen compromis 

en teneinde een verder juridische procedure te vermijden, aangewezen om deze te 

verminderen tot een meer haalbare 41 euro/m². Vastgoedtransacties aanvaardde de  

gederduceerde prijs bij mail dd 22.12.2016 aldus “Gezien de motivatie en indien er 

inderdaad een akkoord op deze basis kan bereikt worden kan 41 euro/m² hier als 

marktconform aanzien worden. ” . 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 43 par.2 , 19° en 12° 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met voorliggende dading, inbegrepen de er in vermelde 

verkoops- en aktevoorwaarden, door de stad en 5 (tegen)partijen onder ontbindende 

voorwaarden ondertekend op 15.12.2017 inzake de eigendomsregelingen voor de 

stadsgrond aan die 5 aanpalers Deerlijksesteenweg 90, 96, 98, 100 en 102 luidend als 

volgt: 

 

DADING 

Tussen de ondergetekenden: 

De stad Harelbeke, publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 8530 Harelbeke, 

Marktstraat 29, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen 

handelend ingevolge beslissing van 21 november 2017 

partij enerzijds, verder eventueel ook “de stad” genoemd, 

en: 

1. De heer en mevrouw Pierre Stevens – Annie Vervaeke, wonende te 8530 

Harelbeke, Deerlijksesteenweg 90; 

2. Mevrouw Greta Gheldof, wonende te 8530 Harelbeke, Deerlijksesteenweg 96; 

3. Mevrouw Stefanie Hoste, wonende te 8790 Waregem, Ververijstraat 16; 

4. De heer en mevrouw Bjorn Feys – Natascha Vandenbulcke, feitelijk 

samenwonende te 8530 Harelbeke, Deerlijksesteenweg 100; 

5. De heer en mevrouw Symphorien D’Hondt – Patricia Vandenbussche, wonende te 

8530 Harelbeke, Deerlijksesteenweg 102. 

partijen anderzijds, verder eventueel met het voorgaande volgnummer aangeduid of 

afzonderlijk bij naam genoemd, 

 

is met wederzijds toegevingen ter beëindiging – voor partij 5. ter voorkoming - van alle 

mogelijke eigendomsgeschillen betreffende de betrokken gedeelten van het perceel  

kadastraal bekend stad Harelbeke, derde afdeling, sectie D, nrs. 1504K en 1484E, 

percelen eigendom van de stad, volgende dading afgesloten. 

 

  



DEEL I - PREAMBULE 

1.  

Partij anderzijds onder 1 is eigenaar van het perceel gelegen Deerlijksesteenweg 90 te 

8530 Harelbeke.  Dit onroerend goed is kadastraal bekend stad Harelbeke, derde 

afdeling, sectie D, perceel nummer 1504 f 

Partij anderzijds onder 2 is eigenaar van het perceel gelegen Deerlijksesteenweg 96 te 

8530 Harelbeke.  Dit onroerend goed is kadastraal bekend stad Harelbeke, derde 

afdeling, sectie D, perceel nummer 1503 b 

Partij anderzijds onder 3 is eigenaar van het perceel gelegen Deerlijksesteenweg 98 te 

8530 Harelbeke.  Dit onroerend goed is kadastraal bekend stad Harelbeke, derde 

afdeling, sectie D, perceel nummer 1502 a 

Partij anderzijds onder 4 is eigenaar van het perceel gelegen Deerlijksesteenweg 100 te 

8530 Harelbeke.  Dit onroerend goed is kadastraal bekend stad Harelbeke, derde 

afdeling, sectie D, perceel nummer 1502 c 

Partij anderzijds onder 5 is eigenaar van het perceel gelegen Deerlijksesteenweg 102 te 

8530 Harelbeke.  Dit onroerend goed is kadastraal bekend stad Harelbeke, derde 

afdeling, sectie D, perceel nummer 1484 f 

 

2. 

De stad is eigenaar van het perceel kadastraal bekend stad Harelbeke, derde afdeling, 

sectie D, nrs. 1504K en 1484E, palend aan de beschreven eigendommen van partijen 1 

tot en met 5.  Deze percelen bestaan, grenzend aan de eigendommen van partijen 1 tot 

en met 4 uit een toegangsweg en verder, grenzend aan de eigendommen van partijen 4 

en 5 uit een achterliggende zone voor dagrecreatie. 

 

3. 

De eigendommen van partijen zijn begrepen in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

Arendswijk (gemeenteraad van 14.09.2015). 

De toegangsweg en de achterliggende zone eigendom van de stad is krachtens dit RUP 

gelegen in een zone voor dagrecreatie en, wat de te vervreemden gedeelten betreft in 

een zone voor gemengde functies en een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties.  

Deze laatste twee stedenbouwkundige kwalificaties maken precies de in deze dading aan 

partijen 1 tot en met 5 te vervreemden grondstroken vervreemdbaar. 

De eigendommen van partijen anderzijds zijn krachtens het aangehaalde RUP gelegen in 

hetzij een zone voor gemengde functies, hetzij een zone voor wonen met beperkte 

nevenfuncties. 

 

4. 

Er werd, naar aanleiding van de vraag in de loop van oktober 2010 van de 

rechtsvoorganger van mevr. Stefanie Hoste om een afdak te bouwen aan de woning 

Deerlijksesteenweg 98, vastgesteld dat door partijen anderzijds deels op hun eigendom 

en grotendeels op stadseigendom talrijke niet vergunde constructies werden opgericht. 

Er werd dus, samen met de aanwezigheid van niet vergunde constructies, vastgesteld 

dat partijen 1 tot en met 4 –zonder recht noch titel- stadsgrond hadden ingepalmd. 

Recent werd ook vastgesteld dat partij 5 –zonder recht noch titel- stadsgrond heeft 

ingepalmd. 

 

5. 

Na de totstandkoming van de met het oog op een vervreemding aangepaste 

stedenbouwkundige bestemmingen opgenomen in het aangehaalde RUP, nam de stad 

met partijen 1 tot en met 4 contact op om tot een grondtransactie betreffende de 

ingenomen stadseigendom te komen. 

Op 24.11.2015 ontving de stad, lopende de onderhandelingen, plots een schrijven van de 

raadsman van partijen 1 tot en met 4 waarin de eigendomsrechten van de stad op de 

door partijen 1 tot en met 4 ingenomen gronden werd betwist en partijen 1 tot en met 4 

beweerden via verkrijgende verjaring eigenaar van deze gronden te zijn geworden.  Deze 

beweerde verjaring werd door de stad meteen met de meeste klem betwist. 



 

Om een welles-nietes spelletje te voorkomen en gezien er geen minnelijke regeling 

mogelijk was ging de stad over tot dagvaarding van partijen 1 tot en met 4 voor het 

vredegerecht van het kanton Harelbeke.  De zaak, gekend onder referte 16A4, is nog 

altijd hangend voor deze rechtbank. 

 

6. 

Van de door partijen anderzijds te verwerven gronden is een metingsplan opgemaakt 

door landmeter Martin Verbeure op 07.12.2016. 

Lot 1, te verwerven door partij 1 is een deel van perceel 1504K eigendom van de stad en 

heeft een oppervlakte van 68 m². 

Lot 2, te verwerven door partij 2 is een deel van perceel 1504K eigendom van de stad en 

heeft een oppervlakte van 18 m². 

Lot 3, te verwerven door partij 3 is een deel van perceel 1504K eigendom van de stad en 

heeft een oppervlakte van 13 m². 

Lot 4, te verwerven door partij 4 is een deel van perceel 1504K eigendom van de stad en 

heeft een oppervlakte van 96 m². 

Lot 5, te verwerven door partij 5 is een deel van perceel 1484E eigendom van de stad en 

heeft een oppervlakte van 39 m². 

 

Een voor onveranderlijk getekend exemplaar wordt aan deze dadingsovereenkomst 

gehecht ten einde er één geheel mee uit te maken. 

 

DEEL II – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

 

Artikel 1: 

Partijen anderzijds erkennen het eigendomsrecht van de stad op de loten 1 tot en met 5 

van het metingsplan opgemaakt door landmeter Martin Verbeure op 07.12.2016. 

Ze doen afstand van alle mogelijke betwistingen, rechten en vorderingen – verkrijgende 

verjaring inbegrepen – betreffende de loten 1 tot en met 5 van het metingsplan van 

07.12.2016. 

 

Artikel 2: 

Partijen anderzijds zullen, elk wat hen betreft, aan de stad het blijkens het metingsplan 

van 07.12.2016 aan hun eigendom aansluitende lot kopen tegen een ten opzichte van de 

schattingsprijs door de stad bij wijze toegeving gereduceerde prijs van 41 euro per 

vierkante meter. 

 

Aldus: 

-  zal partij 1 lot 1 tegen de som van 2.788 euro kopen; 

-  zal partij 2 lot 2 tegen de som van 738 euro kopen; 

- zal partij 3 lot 3 tegen de som van 533 euro kopen; 

-  zal partij 4 lot 4 tegen de som van 3.936 euro kopen; 

- en zal partij 5 lot 5 tegen de som van 1.599 euro kopen. 

 

Deze aankoop zal gebeuren tegen de gebruikelijke en verder volgende voorwaarden op te 

nemen in de authentieke akte. 

1. De aankoop gebeurt voor vrij en onbelast van alle hypothecaire en andere 

bezwarende in- en overschrijvingen of kantmeldingen, hoe ook genoemd. 

2. De aankoop gebeurt zonder waarborg of verhaal wat betreft de aangeduide 

inhoudsgrootte en met gebreken eender welke. 

3. Alle erfdienstbaarheden, zelfs niet-voortdurende en onzichtbare worden met het 

goed mede-overgedragen. 

4. De stad verklaart dat volgens zijn weten, en uit nazicht van de desbetreffende 

databanken, het goed niet is ingeschreven in een van de inventarissen vermeld in het 

artikel 4.1.1 van het erfgoeddecreet, noch werd beschermd overeenkomstig het 

hoofdstuk 6 van datzelfde decreet.   



5. De stad verklaart, voor zover de stad zelf bouw-, verbouwings- of 

afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan voorschreven goed of enige andere handeling 

waarvoor een vergunning vereist is, hiervoor de nodige vergunningen te hebben 

bekomen. 

6. De stad verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij zijn 

weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 

7. De stad verklaart dat betreffende dit eigendom geen voorkooprecht geldt in 

hoofde van enige derde (overheid of particulier). 

8. De stad verklaart dat de verkochte goederen niet werden opgenomen op de 

inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen, woningen en/of 

bedrijfsruimten. 

9. De kopers zullen het eigendomsrecht van de verkochte goederen pas bekomen op 

het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte vaststellende de verkoop.  Zij 

zullen er vanaf hetzelfde ogenblik het genot als eigenaar van bekomen, mits koopprijs en 

kosten inmiddels volledig betaald werden.  

10. De stad verklaart dat het verkochte eigendom niet verhuurd of verpacht is aan 

derden, doch thans feitelijk in gebruik is . 

11. De uiteindelijke koper zal vanaf de daadwerkelijke eigendomsoverdracht, de 

onroerende voorheffing alsook alle overige  zakelijke en gemeentelijke belastingen 

moeten dragen en betalen. 

12. Alle rechten, kosten en erelonen betreffende de verkoopakte, uitgezonderd de 

kosten van opmeting en plan, vallen te laste van de kopers.  De stad neemt de 

metingskosten ten laste. 

13. Bijkomende bepalingen 

13.1. Bodemdecreet  

De stad verklaart dat er op de gronden loten 1 tot en met 5 bij zijn weten geen risico-

inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de 

bodemsanering en de bodembescherming. 

De stad verklaart dat de partijen anderzijds vóór het sluiten van onderhavige 

overeenkomst op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd 

door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM op 

18.01.2017, overeenkomstig genoemd Decreet, luidend als volgt :  

“OVAM heeft geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit voor deze grond”. 

 

De stad verklaart met betrekking tot voormeld goed geen weet te hebben van 

bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die 

aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot 

andere maatregelen die de overheid in dit verband kan  opleggen. 

Voor zover voorgaande verklaring door de stad te goeder trouw afgelegd werd, nemen de 

kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten 

die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaren zij dat de verkoper hiervoor tot 

geen vrijwaring zal zijn gehouden. 

13.2. Ruimtelijke ordening  

De verkoper vermeldt en informeert, met toepassing van de artikelen 5.2.1. en 5.2.3. 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

1° dat voor het onroerend goed geen recente stedenbouwkundige vergunning is 

uitgereikt; 

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed de 

volgende is : woongebied (volgens gewestplan) en deels zone voor gemengde functies 

(lot 1) en een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties (loten 2, 3, 4 en 5);  

3° dat voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 

6.1.41 tot en met 6.1.43; 

4° dat op het goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;  

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is; 



6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een 

projectbesluit. 

Artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omschrijft de vergunningplichtige 

handelingen. 

13.3. Ondergrondse leidingen – Informatiemeldpunt Kabels en Leidingen 

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op de noodzaak om op de website van het 

Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (https://www.klimcicc.be) na te gaan 

of er zich op hoger beschreven onroerend goed ondergrondse gasleidingen of andere 

leidingen bevinden, in het bijzonder voorafgaand aan de uitvoering van werken op zelfde 

goed. 

13.4. Waterbeleid 

De verkoper verklaart dat het verkochte goed : 

- niet gelegen is in een mogelijk/effectief overstromingsgevoelig gebied; 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of oeverzone; 

- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 

De kopers nemen genoegen met deze informatie en ontslaat de verkoper van elke 

verdere aansprakelijkheid in dit verband. 

 

Artikel 3: 

Partijen komen overeen de kosten betreffende de onder pt. 5 genoemde procedure te 

regelen als volgt: 

- De dagvaardingskosten ten belope van 284,75 euro worden intergraal ten laste 

genomen van de stad ingevolge een schepencollegebeslissing van 24.01.2017. 

- Iedere partij neemt de kosten en erelonen van de eigen raadsman ten laste. 

- De stad en partijen anderzijds 1 tot en met 4 doen ten opzichte van elkaar afstand 

van iedere rechtsplegingsvergoeding. 

 

Artikel 4: 

Partijen anderzijds doen ten opzichte van elkaar onherroepelijk afstand van elke 

mogelijke vordering, zowel burgerrechtelijk als administratiefrechtelijk, betreffende de 

zich thans op de te verkopen goederen of hun eigendommen opgetrokken constructies. 

 

Artikel 5: 

Deze dadingsovereenkomst wordt afgesloten onder volgende ontbindende voorwaarden: 

- vooreerst de niet-goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad; 

- vervolgens het nemen van enige maatregel van bestuurlijk toezicht door de 

toezichthoudende overheid. 

De realisatie van deze ontbindende voorwaarden kan geen aanleiding geven tot enig 

recht tot schadevergoeding in hoofde van welke partij dan ook. 

Het college van burgemeester en schepenen verplicht er zich toe deze overeenkomst 

voor te leggen aan de gemeenteraad binnen de drie maanden na ondertekening door alle 

partijen. 

De notariële aankoopakte zal verleden worden binnen de twee maand volgend op het 

ogenblik waarop is komen vast te staan dat de ontbindende voorwaarden zich niet langer 

kunnen realiseren.  

Partijen komen overeen notaris Torrelle te belasten met het verlijden van de notariële 

akte. 

Partijen komen eveneens overeen de procedure bedoeld in deel I – Preambule pt. 5 

hiervoor te laten doorhalen binnen de maand na ondertekening van de notariële 

aankoopakte. 

 

DEEL III – ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1.  

Mits wederkerige uitvoering van de hierbij ten titel van dading aangegane verbintenissen 

verklaren partijen m.b.t. het bij deze behandelde geschil van elkaar niets meer te 

vorderen te hebben. 



 

2.  

Deze overeenkomst wordt door alle partijen aangegaan zonder enige nadelige 

erkentenis. 

 

3.  

Deze overeenkomst vormt een dading in de zin van artikel 2044 BW en alle partijen 

verzaken uitdrukkelijk aan het inroepen van enige dwaling of vergissing in feite of in 

rechte. 

 

4.  

Deze overeenkomst vervangt elke vorige overeenkomst tussen partijen, evenals elke 

vroegere mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot hetzelfde 

onderwerp. 

 

5.  

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het 

Belgische recht.  

 

Indien er discussie is omtrent de uitvoering van deze overeenkomst, dan zijn de 

rechtbanken van het rechtsgebied van de rechtbank van eerste aanleg van West-

Vlaanderen, afdeling Kortrijk, territoriaal bevoegd. 

 

Aldus gedaan te Harelbeke op 15 december 2017 in zes exemplaren waarvan iedere 

partij erkent er één ontvangen te hebben. 

Voor partij enerzijds: 

Carlo Daelman        Alain Top 

secretaris         burgemeester 

Voor partijen anderzijds: 

De heer Pierre Stevens & mevr. Annie Vervaeke 

Mevrouw Greta Gheldof 

Mevrouw Stefanie Hoste 

De heer Bjorn Feys & mevr. Natascha Vandenbulcke 

De heer Symphorien D’Hondt & mevr. Patricia Vandenbussche 

 

Artikel 2:  

 

De vertegenwoordigers van de stad worden volmacht verleend om de authentieke akte 

voor de verkoop zoals vermeld in art. 2 en op te maken door notaris Torrelle uit 

Harelbeke, namens de stad te ondertekenen eenmaal gebleken is dat de ontbindende 

voorwaarden zich niet meer kunnen realiseren. 

 

Artikel 3: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen, 

inbegrepen de doorhaling zodra mogelijk. 

 

  



16. 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. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van stadskernvernieuwing kocht de stad de voorbije jaren de drie 

aanpalende panden in de Gentsestraat met nr. 47 (in 2015) en nr. 49 (in 2017) en nr. 51 

(in 2016) . Op die site voorzag het Ruimtelijk Uitvoeringsplan-Centrum Oost  (RUP) 

(deputatiegoedkeuring van 23.05.2013) voorkooprechten voor de stad en motiveerde dit 

aldus: ‘aangezien de huidige beeldwaarde en kwaliteit van de woningen beperkt is, wenst 

de stad deze in de toekomst op te waarderen zodat er een betere beleving van de 

woonomgeving ontstaat. Om dit te kunnen garanderen en hierbij een voorbeeldfunctie te 

vervullen, schrijft de stad in het RUP een voorkooprecht in’.  

De stad zou de herwaardering faciliteren maar niet zelf uitvoeren. Dit impliceert dat het 

steeds de bedoeling was om deze site te verkopen. 

 

Bovendien is als prioritaire beleidsdoelstelling I in de Stedelijke meerjarenplanning 

(SMPJ) 2014-2019 ingeschreven dat ‘Harelbeke een levendig en aantrekkelijk 

stadscentrum wil creëren, waar bewoners fier op zijn’.  

In uitvoering van en conform die RUP- en SMJP-bepalingen verwierf de stad deze 3 

panden om die beeldbepalende site te opwaarderen. 

Aangezien het stadsbestuur louter de herwaardering wenst te faciliteren, wordt thans aan 

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

terug te koop te stellen, doch onder ‘kwaliteit’svoorwaarden : 

Enerzijds de voorwaarden om op korte termijn daar een aantrekkelijk nieuwbouwproject 

te realiseren zodat langdurige kaalslag wordt vermeden. 

Anderzijds de financiële en gebruikelijke verkoopsvoorwaarden en –procedure zoals 

bepaald door de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties doch met extra hieraan gekoppeld 

kwaliteitseisen over het nieuwe project, zoals afgesproken en te controleren door de 

provinciale Kwaliteitskamer WinVorm. 

 

In haar zoektocht naar een kwalitatieve invulling van die omgeving  vroeg het 

stadsbestuur namelijk aan de provinciale Kwaliteitskamer WinVorm (West-Vlaanderen in 

Vorm) om dit project te begeleiden en opvolgen.  

Die Kwaliteitskamer WinVorm (KWV) is een adviescommissie voor ruimtelijke projecten 

binnen de provincie West-Vlaanderen. Ze werkt sinds 2001, bestaat uit deskundigen 

inzake ruimtelijke ordening& planning, toegankelijkheid en mobiliteit en bovendien zijn 

naast het team Vlaams Bouwmeester, ook de intercommunales wvi en Leiedal, de VLM, 

Onroerend Erfgoed en de provinciale diensten vertegenwoordigd. De KWV heeft als taak 

de kwaliteit te bewaken van investeringen in het publieke domein (marktpleinen, 

doortochten, enz.) en lokale besturen daarin te begeleiden en te ondersteunen. 

 

In zitting van 2 mei 2017 gaf het schepencollege haar principieel akkoord enerzijds aan 

de samenwerking voor dit project met de KWV én anderzijds aan de met de 

Kwaliteitskamer afgesproken kwaliteitsvoorwaarden waaraan een toekomstige kandidaat-

koper van voormelde percelen moet voldoen: 

 

1. Het nieuwe project op de braakliggende stadsgrond –na de sloop door de stad van 

de 3 panden- zou worden opgenomen in de WinVorm-oproep van juli 2017. Via 

die oproep zou de KWV na het zomerverlof 2017 zeven kandidaat-ontwerpers 

selecteren om op die site een kwaliteitsvol nieuwbouwproject te ontwerpen.  



Die oproep werd inderdaad gelanceerd en bij mail dd 9.10.2017 legt KWV aan de 

stad volgende architectenpool voor waaruit de latere koper/projectontwikkelaar 

van die site zal kunnen kiezen: 

1) 360architecten bvba - Gent 

2) FVWW Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten - Antwerpen 

3) Marge architecten  - Gent  

4) poot architectuur – Antwerpen  

5) Schenk Hattori AA bvba - Antwerpen 

6) urbain architectencollectief - Gent 

7) VERS.A – Gent 

 

De kandidaat-koper van deze site moet met andere woorden verplicht uit 

voormelde architectenpool, 1 studiebureau kiezen dat binnen een redelijke termijn 

én in overleg met de KWV, een omgevingsaanvraag moet indienen voor een mooi, 

passend project. 

 

2. Er is een opschortende voorwaarde in koopoptie opgenomen waarbij de 

kandidaat-koper (en/of zijn architect, geselecteerd uit voormelde pool) het 

bindend advies van de Kwaliteitskamer MOET inwinnen alvorens diens 

omgevingsvergunning in te dienen. Pas wanneer er een goed overlegde en 

geadviseerde vergunning binnen een redelijk termijn is ingediend, kan de optie 

gelicht worden en dus de eigenlijke verkoopakte –met tussenkomst van VGT- tot 

stand komen.  

 

 

Inzake de overige verkoopsvoorwaarden, opteerde het college in zitting van 2 mei 2017 

voor de tweefasige procedure ‘verkoop tegen biedingen’ via tussenkomst van de Vlaamse 

Dienst Vastgoedtransacties.  

Die aanpak sluit –na een echte openbare verkoop- het best aan bij de richtlijnen van de 

omzendbrief 2010/02 inzake ‘Vervreemding van onroerende goederen door gemeentes – 

procedure’ .  

Concreet zou Vastgoedtransacties in de eerste ‘openbare biedingsperiode’ (van midden 

jan.2018 tot midden maart) geïnteresseerde kopers/promotoren de kans geven om een 

financieel bod uit te brengen aan de hand van een biedingsformulier waarbij de minimale 

inzet €150.000 is. Na die eerste periode van twee maanden, zal de stad –samen met 

Vastgoedtransacties- de op 19.3.2018 ingekomen biedingen beoordelen en indien  

• er één aanvaardbare bieder is => deze uitnodigen om een éénzijdige belofte tot 

koop te tekenen (eind maart?) waardoor hij gehouden is om binnen de 14 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 5 maand zodat er in dit geval 

een akte kan verwacht worden vanaf september 2018.  

• er meerdere aanvaardbare bieders zijn=> deze uitnodigen om hun bod scherper 

te stellen op een 2de gesloten biedingsdag (eind maart?). De beste bieder zal op die 2de 

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 én 

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.  

 

Dit impliceert dat diegene die een koopoptie tekent (ofwel als enige op de enige 

biedingsdag ofwel als hoogste bieder op de 2de dag) zich engageert om binnen de 14 

dagen 10% van de bieding als compromis-bedrag te betalen en om binnen de 5 maand 

een omgevingsvergunning in te dienen (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 Vlaamse dienst Vastgoedtransacties legt aan de gemeenteraad samen met de 

gebruikelijke verkoopsvoorwaarden ook de belofte tot verkoop (cfr. Compromis) voor, 

waarbij expliciet aandacht is besteed aan de twee voormelde Winvorm-kwaliteitseisen  : 

enerzijds de verplichte architectenpool en anderzijds het bindend advies van KWV 

alvorens een omgevingsvergunning kan worden ingediend.  

De vooromschreven verkoopsvoorwaarden- en procedure  worden ter goedkeuring aan 

de gemeenteraad voorgelegd aangezien de raad bevoegd is voor daden van beschikking 

omtrent onroerende goederen die niet nominatief in het budget zijn opgenomen. 

 

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie bodemattesten zijn afgeleverd 

door OVAM die respectievelijk volgende formule vermelden: "voor dit kadastraal perceel 

beschikt OVAM niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit". 

Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie bij de stedelijke administratie dat het hier 

geen verontreinigde gronden betreft. Bijgevolg dient geen verder gevolg gegeven aan 

voormeld OVAM-attest. 

 

Er wordt verwezen naar de voorbereidende en lopende dossiers inzake dit project:  

- het sloopbestek voor de eigenlijke afbraakwerken – opgemaakt door 

architectenbureau Atelier Berghman - De Keyser – werd door de gemeenteraad in 

zitting van 16.10.2017 goedgekeurd.  

- het college wees op 5.12.2017 de sloopwerken toe aan N. Stadsbader uit Harelbeke. 

- met de sloopaannemer en de stedelijke milieudienst wordt afgesproken om –in 

functie van daar gekende zwaluwenpopulatie-  sloop zeker klaar te hebben tegen 

eind maart 2018. Thans is de start der sloopwerken voorzien voor midden januari 

2018 zodat de werken uiterlijk eind maart 2018 gedaan zijn. 

- pas na de effectieve sloop zal de stad een definitief opmetingsplan - nu reeds door 

het schepencollege op 19 december besteld bij beëdigd landmeter Peter Despriet uit 

Kortrijk - ter beschikking kunnen stellen van de te verkopen percelen die nu 

(kadastraal) aldus bekend zijn:  

 

kadastraal perceel 297B 

(1ste afd. A) 

160m² Gentsestr 47, laag en meest verwaarloosd 

pand – geen uitweg Gr.BouwdewijnIstraat 

kadastraal perceel 296A 

(1ste afd. A) 

230m² Gentsestr 49, laag en ooit als ‘koffie- of 

zwaluwenhuisje’ gekend – wél uitweg naar 

Gr.BouwdewijnIstraat 

kadastraal perceel 274E  

(1ste afd. A) 

140m² Hoekpand (voordien kapsalon, tijdelijk als 

demo-woning gebruikt) met Ooststraat  

   Tot.kad.opp à 536m² 

 

In uitvoering van de Actie PBD.1.5.3C (“het centrum wordt een aangename woon- en 

belevingsruimte”)  voorziet het investeringsbudget  onder (AR) 261000 / (BI) 005010 de 

ontvangsten/middelen ten bedrage van (min.) €150.000. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

Het gemeentedecreet en in het bijzonder art. 43 par. 2, 12° 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met de verkoop van 3 kadastrale percelen, Gentsestraat 47 

en 49 en 51, gekend als de percelen (1ste afdeling A) 297B en 296A en 274E  met een 

totale kadastrale oppervlakte 536 m² (160m²+230m²+140m²).  

De verkoopsprocedure, zijnde tweefasige ‘verkoop tegen biedingen’ voor de 3 percelen 

(na sloop door de stad) én de daaraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden zoals 

voorgesteld door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties én de kwaliteitseisen van de 

Kwaliteitskamer Winvorm, worden goed gekeurd.  

Aan commissaris Vanheuverzwijn van Vastgoedtransacties wordt de opdracht gegeven 

deze tweefasige verkoopsprocedure op te starten. 

 

Artikel 2: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

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

Goedkeuring verrekening 1. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 november 2016 

goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Heraanleg Marktplein - Fase 1 : 

Rioleringen en archeologisch onderzoek” aan NV Wegenbouw Ockier, KBO nr. BE 

0419.230.535, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van € 552.246,84 excl. btw waarvan € 199.304,63 excl. btw lastens de stad, € 

281.944,78 excl. btw lastens CVBA Infrax en € 104.107,58 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: 

 

HV 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 excl. btw of € 584.916,84 incl. btw 

(€ 5.670,00 Btw medecontractant) bedraagt. 

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 150cm werd tijdens de werken uitgebreid tot op een diepte 

van 400cm. 

Plaatselijk zelfs uitgravingen tot bijna 700cm t.h.v. de ingekokerde Arendsbeek. 

In grootteorde is de uitbreiding in diepte bijna 2x 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. 

Deze verrekening is volledig lastens de Stad en overschrijdt het bestelbedrag van de stad 

met meer dan 10 %. 



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.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald en 

zonder zich daartoe te willen beperken artikel 37. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Heraanleg Marktplein - 

Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek” voor het totaal bedrag in meer van 

€ 27.000,00 excl. btw of € 32.670,00 incl. 21% btw (€ 5.670,00 Btw medecontractant) 

lastens de stad. 

 

Artikel 2: 

 

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)  

  



 

DEPARTEMENT FACILITY 

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

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

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

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 de opdracht “Herstel voetpaden 2018 - Deel 2 : Delen Veldrijk” werd 

een bestek met nr. 18_1 opgesteld door het Departement Facility. 

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

incl. 21% btw (€ 5.823,71 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 

€ 135.000,00) 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. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich 

daartoe te willen beperken artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 excl. btw niet 

bereikt). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 90 1°. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht. 

 

  



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 18_1 en de raming voor de opdracht “Herstel voetpaden 2018 - Deel 

2 : Delen Veldrijk”, opgesteld door het Departement Facility worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 27.731,95 excl. btw of 

€ 33.555,66 incl. 21% btw (€ 5.823,71 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 224007/020000/GGZ/GGZ 29. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19. Publilec. Buitengewone Algemene Vergadering van 29.01.2018.   

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke is vennoot bij Publilec. 

 

Nadat het college op 27.12.2017 het deel van de dagorde van de gemeenteraad van 

15.01.2018 had vastgesteld waaromtrent de voorzitter van de raad zou worden verzocht 

de gemeenteraad samen te roepen, bereikte op 10.01.2018 het bundel betreffende de 

bijzondere algemene vergadering van Publilec de secretarie.  

 

De bijzondere algemene vergadering van Publilec heeft plaats op 29.01.2018 in de 

Koningsstraat 55 te Brussel. 

 

Op de agenda staat  

 

1. 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. Strategisch Plan 2018-2019; 

3. Wijziging van art. 15 van de statuten. 

 

 



Het goedkeuren van deze agendapunten behoort tot de bevoegdheid van de 

gemeenteraad. 

 

Ondertussen werd de gemeenteraad, om de decretale oproepingstermijn na te leven, 

samengeroepen bij oproeping van 04.01.2018. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat er geen gemeenteraadszitting meer is waarop het punt 

tijdig en op normale wijze kan worden geagendeerd.   

 

De laattijdigheid is niet aan de stad toe te schrijven.  Toch moet de stad zijn 

lidmaatschapsrechten kunnen uitoefenen. 

 

Het voorgaande vormt een spoedeisend geval in de zin van art. 29 van het 

gemeentedecreet, nu voor de gestelde datum van de bijzondere algemene vergadering 

er geen gemeenteraad meer is voorzien, de laattijdigheid van de stukken van Publilec de 

stad niet kan worden aangerekend en de stad haar lidmaatschapsrecht moet kunnen 

uitoefenen. 

 

Er wordt daarom voorgesteld het punt “Publilec. Buitengewone Algemene Vergadering 

van 29.01.2018.” bij toepassing van art. 29 GD aan het dossier aan te vullen en op 

vandaag in behandeling te nemen. 

 

Alle aanwezige leden stemden voor de aanvulling. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

BESLUIT: 

 

Hecht zijn akkoord aan de aanvulling van het dossier ”Publilec. Buitengewone Algemene 

Vergadering van 29.01.2018.” 

 

*** 

Daaropvolgend beraadslaagt de gemeenteraad over het agendapunt zelf. 

 

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 werd hiervoor al aangegeven. 

 

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. 

 

Gezien het laattijdig bezorgen van de toelichtende stukken heeft de gemeenteraad zich 

geen mening kunnen vormen over de voorgestelde beslissingen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 

43 par. 2, 5°; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

 

Geeft de vertegenwoordiger van de stad opdracht ter zitting van de bijzondere algemene 

vergadering waarop deze punten zijn geagendeerd zich te onthouden bij de stemming 

over volgende punten: 

 

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. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad verzoekt de vertegenwoordiger van de stad om op de vergadering al 

mee te delen dat de stad Harelbeke principieel wenst uit te treden en de administratie 

van de stad Harelbeke wordt verzocht de uittredingsvoorwaarden te onderzoeken.  

 

Artikel 3: 

 

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

stadsvertegenwoordiger. 

  



DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

20. Schenkingen aan het stadsarchief.  Aanvaarding. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In 2017 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.  

 

De schenkingen luiden als volgt: 

 

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 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Art 43. § 2  13° van het gemeentedecreet 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Aanvaardt de schenkingen aan het stadsarchief. 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21. Vragenkwartiertje. 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 15 JANUARI 2018 

 

 

1.Tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh: 

 

Hinderlijk parcours tot aan wzc Ceder aan de Leie 

Sinds de start van de werken aan de Leieboorden is ook de Vrijdomkaai niet gespaard 

gebleven van ellende. Het wegdek werd opengebroken, parkeerplaatsen verdwenen aan 

wzc Ceder aan de Leie. Enkel de toegang tot het wzc, voor leveranciers en hulpdiensten, 

en de parking van het wzc bleven bereikbaar. Sinds het groot verlof 2017 liggen de 

werken stil, geen enkele activiteit was nog merkbaar. De doorgang tot het woon-

zorgcentrum alsook de bijhorende parking vertoonde diepe putten en modderige 

toestanden, wat vooral zeer hinderlijk was voor wie het wzc wou bereiken, nl 

hulpdiensten, personeel, bewoners, familie van bewoners, vrijwilligers. In de OCMW-

raad van oktober ll. werd door de CD&V-fractie de problematiek aangekaart. Vanuit het 

OCMW werd een aangetekend schrijven verstuurd naar de juiste instanties. Op 20/12 

was er een overleg met Waterwegen en Zeekanaal, sinds 1 januari 2018 de Vlaamse 

Waterweg genaamd. De werken zouden hervat worden na de winterstop en voltooid zijn 

juli 2018. Parking zou steeds bereikbaar blijven. De putten in het wegdek zouden 

worden opgevuld de dag nadien, wat ook gebeurde. Twee weken na het herstellen van 

het tijdelijke wegdek is de situatie terug zoals voorheen zoals je hier op de foto’s kan 

zien, deze werden verleden week genomen en op vandaag is er nog niets gewijzigd aan 

die situatie. Hulpdiensten, bewoners, families van bewoners als personeel moeten terug 

zigzaggend het traject trotseren.  

 

Een tweede vraag : In het begin van het jaar zag ik parkeerverbod staan in de volledige 

Tuinstraat van 8/1 tot 20/1. Na een vraag aan de stadsdiensten en de politie, bleek dat 

dit voor de werken van Infrabel waren, nl het kappen van de bomen. Mijn opmerking 

was direct dat je geen volledige straat aan een school voor zo’n lange periode kan 

afsluiten om te parkeren, te meer daar er al heel veel parkeerplaatsen opgeofferd 

worden door de werken en ten tweede dat er daar heel wat mensen de kinderen komen 

ophalen en er in heel de omgeving geen mogelijkheid is om te parkeren, denken we 

maar aan de inname van de parkeerplaatsen in de Wagenweg wegens de werken aan de 

appartementen. Vanuit de politie kwam dan een antwoord, dat men het opvolgde en 

intussen in fases werkt, wat ook zo bleek, mijn opmerking is, ga aub volgende keer voor 

dergelijke grote zaken voor kleinere gedeeltes aankondigingen plaatsen, daar waar het 

echt nodig blijkt. Een tweede vraag, intussen zijn er al heel wat snoeiwerken gebeurd, 

maar reeds lange tijd wordt het voetpad langs de muur afgesloten wegens losliggende 

afdekstenen. Is dit intussen al verholpen ? Zoniet werd Infrabel daarvan ingelicht en is 

er al zicht op een herstel hiervan ? 

 
2.Tussenkomst van raadslid Stijn Soetaert: 

Op vrijdagavond 5 januari was ik uitgenodigd op het nieuwjaarsfeest van stad Harelbeke. 

Het was een nieuw concept met optreden na het eten. Het optreden was goed en toen ik 

eens bij de PA ging kijken zag ik tot mijn hele grote verbazing dat er geen geluidsmeter 

aanwezig was. Ik ben toen maar eens zelf met een app op mijn gsm aan de slag gegaan 

om het geluid te meten , want uit voorgaande antwoorden op mijn tussenkomsten weet 

ik dat dit toch o zo belangrijk is. Bij mijn meting stelde ik vast dat het geluid tussen de 

92 en 96 schommelde. We zouden dan nog kunnen twijfelen of het geluid moet worden 

geregistreerd of niet. ( vanaf 95 decibel dient namelijk ook geregistreerd te worden) Het 

is wel alleszins zo dat het geluid dient gemeten te worden. Volgens het formulier van 



stad Harelbeke waarin staat, en ik citeer : Bij geluidsniveaus > 85 dB(A)LAeq,15min 

wordt op initiatief en kosten van de organisatie het geluidsniveau verplicht continu 

gemeten (conform artikel 5.32.2.2.bis van Vlarem II) Ik wil hier nu zeker en vast geen 

pleidooi houden dat we op alles gaan muggenziften en een heksenjacht gaan houden op 

ieder feestje, maar ik stel wel vast dat het stadsbestuur organisatoren die met 

vrijwilligers werken vanaf de eerste overtreding beboeten zonder compromis maar dat ze 

zich zelf niet aan de regels houden. Ik vraag me nu ook af of dit “ milieudelict “ met 

dezelfde striktheid zal worden aangepakt. 

 

3.Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

Ik merk dat de nieuwjaarsreceptie voor ondernemers in een nieuw project langs de 

Spoorwegstraat is.  Werd daarvoor een offerte gevraagd aan andere ondernemers?  Wat 

is het voorziene budget?  Werd de wet op de overheidsopdrachten gevolgd?  

 

4. Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

4.1.Ivm met het afgelopen nieuwjaarsfeest van de stad: misschien een tip: kunnen we 

de volgende keer misschien meer voorbehouden plaatsen krijgen want die liepen nogal 

snel vol en achteraf liep de zaal nogal snel leeg.  

 

4.2. Ivm Goudwinde: wat is de situatie daar ter plekke?  Zal de stad nu die beplanting 

betalen? 

 

5. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik wil tussenkomen ivm de Zandbergstraat.  De verzakkingen zijn daar nu zeer sterk 

aanwezig.  Hoe zal de stad daar in de toekomst mee omgaan? 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

In verband met de problematiek van de Tuinstraat: we zullen de externe aannemers 

strikter opvolgen en beter toezien op de werken van Infrabel. 

In verband met de putten in de Vrijdomkaai: Er zijn reeds verschillende malen 

aanvullingen geweest met steenslag, maar door het vele slechte weer en de staat van de 

ondergrond (kasseien) boekt dit niet veel resultaat. Pas eind november gingen alle 

partijen akkoord met de nieuwe plannen van de Vrijdomkaai.  Eind december werden die 

vastgelegd met hun bestuursorganen.  Vanaf komende woensdag wordt er van start 

gegaan met de afwerking ervan.  Wat betreft de afwerking van het marktproject.  Het is 

een voordeel dat de nieuwe aannemer van de markt zal beginnen op de Vrijdomkaai.  

Het zorgt ervoor dat de Vrijdomkaai niet alleen wat bestrating betreft maar ook wat 

gebouwen betreft volledig zal afgewerkt zijn tegen komende zomer ondanks het feit dat 

de appartementen op dat moment nog casco zullen zijn. 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout ivm de receptie voor de handelaars van 

Harelbeke: 

Wij konden niks anders dan de keuze maken buiten het bedrijvencentrum.  Alle units 

zitten immers vol.  De keuze viel op Hangar 23 omdat het een Harelbeeks bedrijf is en 

we willen de Harelbeekse bedrijven ondersteunen.  Dit heeft uiteraard zijn kostprijs maar 

de details kan ik u op vandaag niet geven.  Ik bezorg u die later.  De receptie wordt 

betaald door het budget van het departement WOL.  Ook alle andere aankopen gebeuren 

in Harelbeke zelf. 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt ivm Goudwinde: 

Er is een discussie met de aannemer van het groen, met de architect van het groen en 

met de VMSW en Mijn Huis.  Zij vinden dat alle elementen voor een definitieve oplevering 

aanwezig en in orde zijn.  Wij zijn daarmee niet akkoord.  Wij hebben opmerkingen 

gegeven maar om de bewoners niet het slachtoffer te laten zijn hebben wij ons 



voorgenomen om de kosten voor de planten en de bomen die zullen moeten vervangen 

worden op ons te nemen. 

 

Tussenkomst schepen Inge Bossuyt over geluid (vraag van Stijn Soetaert) 

Beste Stijn  

Mijn eerste vraag is: is uw app op uw smartphone geijkt?  Als hij niet geijkt is kan er een 

afwijking zitten tot 10 decibel. 

Ten tweede stel ik vast dat het niet de eerste keer is dat u klaagt over ongelijke 

behandeling ivm geluidsoverlast.  U zegt dat u geen heksenjacht wil organiseren maar ik 

heb nochtans de tegenovergestelde indruk.  Ik kan u meedelen dat alle dossiers op 

dezelfde manier behandeld worden.  Slechts als er klachten zijn wordt er opgetreden en 

komt de politie tussen.  Als je last hebt ondervonden op het nieuwjaarsfeest dan stel ik 

voor dat je naar de politie stapt. Zij zullen dan het nodige doen. 

 

Reactie van Stijn Soetaert: 

Mijn vraag was of er boven de 85 decibel gemeten werd en waarom anderen moeten 

registeren en waarom de stad niet? 

 

Reactie van Inge Bossuyt: 

Als je een vervolg wil op het verhaal dan zal je moeten klacht neerleggen. 

 

Reactie van Stijn Soetaert: 

Dan zal ik dat doen. 

 

Aanvulling van burgemeester Alain Top op de vraag rond de muur van de spoorweg: 

Wat betreft het leggen van andere dekstenen: de situatie is daar niet veranderend.  

Infrabel ging 2 keer in aanbesteding.  2 keer hadden ze geen geld genoeg.  In 2018 

voorzien zij een groter budget om de zaak opnieuw aan te pakken. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 JANUARI 2018 

 

 

Openbare zitting 

 

 

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

budgetwijziging 2017. 

 

Tussenkomst Lynn Callewaert  

Toen W13 in 2015 opgestart werd was het voor velen onder ons niet zo duidelijk wat 

deze organisatie precies zou doen en wat ze zou kunnen betekenen voor onze stad en 

meer in het bijzonder voor onze inwoners. 

 

Vandaag, na 2 jaar in werking, kunnen we stellen dat zij een sterk bilan kunnen 

voorleggen.  Ze werden een cruciale actor voor welzijnsbeleid in onze regio en zijn actief 

op verschillende domeinen: zorg, werk, wonen, armoede. Meer projecten zorgen voor 

een groei van het personeel maar het exploitatiebudget en de autofinancieringsmarge 

blijven positief.  Enerzijds kunnen ze op kleinere schaal projecten uitrollen en testen om 

ze bij succes te implementeren in de hele regio. 

Anderzijds, en dat is hun sterkte, overstijgen ze ook het projectmatige.  Er wordt een 

duurzame werking op touw gezet, denk aan wijkwerken of woonclubs.  Die duurzame 

werking organiseren met 14 gemeenten is niet steeds eenvoudig.  Ieder strijdt voor zijn 

eigen stad rond de tafel.  Daarbij worden de beleidslijnen regionaal uitgedacht en beleid 

op elkaar afgestemd, nodig om coherent beleid te voeren wat in tijden van steeds 

complexere wetgeving en krappere budgettering sowieso leidt tot efficiëntiewinst. 

(budgettair en naar personeel) en meer gedeelde expertise.  Tegelijkertijd wordt de 



dienstverlening lokaal gegarandeerd, kunnen burgers nog steeds in hun eigen 

stad/gemeente terecht voor ondersteuning. 

 

In deze is W13 een en en verhaal: regionale afstemming en dus meer expertise, lokale 

verankering dichtbij en in dienst van de burger.   

Met de toekomstige inkanteling van het OCMW in de stad komen veel uitdagingen op ons 

af.  Het zal van belang zijn dat er binnen de stad de nodige aandacht blijft gaan naar 
sociaal beleid, W13 kan misschien daar ook vinger aan de pols houden. 

Één kritische bemerking: raadsleden horen het nog in Keulen donderen als het over W13 

gaat.  Wie er zich wat meer in inwerkt ziet het nut van W13 in, maar een breed 

draagvlak blijft noodzakelijk.  Dus werken aan een nog betere informatiedoorstroom, 

zeker naar gemeenteraadsleden toe. 

 

Reactie van Dominique Windels: 

Ik dank u voor het delen van deze visie.  Heel wat burgers uit Zuid West Vlaanderen 

kunnen genieten van een goede regionale samenwerking.  Wat betreft uw vraag rond 

informatiedoorstroming naar de gemeenteraad: voor de ocmw-raden gebeurt dit al op 

vandaag via W13.  Vorige week heb ik een link naar de website van W13 en een bijlage 

met alle lopende acties doorgestuurd naar alle raadsleden van OCMW en gemeente.  Dit 

is een eerste poging.  In de toekomst zal ik verder werken aan transparantie rond wat 

W13 allemaal doet. 

 

Reactie van Lynn Callewaert: 

Voor beleidswerkers zoals wij is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van regiodossiers 

die hun belang hebben in Harelbeke. 

 

 

9. Zorgbedrijf Harelbeke. Goedkeuring meerjarenplan 2018-2020. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Wij zullen vanuit de CD&V fractie de twee budgetten, gezien hun 
verwevenheid eerst samen bekijken en daarna zal Donald meer 

inzomen op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het zorgbedrijf. 

 

Wij danken de Voorzitter , de secretaris en de financieel beheerder voor 

de toelichting zowel in de commissie als in deze raad. 

 

Met de realisatie van het zorgbedrijf heeft het OCMW een zeer belangrijke 

stap naar de toekomst gezet; dit ingewikkeld dossier op een relatief 

korte tijd realiseren was een hele uitdaging maar het OCMW is geslaagd 

in zijn opdracht. Zo wordt de basis gelegd voor de continuïteit in de 

seniorenzorg en de extramurale zorg maar wordt ook de garantie 

gegeven dat deze zorg aan een betaalbare prijs wordt aangeboden. 

Daarnaast werd in 2017 prachtig werk geleverd met de volledige 

ontwikkeling van de Vlinder met zijn 60 bijkomende bedden , 

zijn dienstencentrum en zijn dagcentrum . 

 

Reeds jaren pleiten wij om werk te maken van het ten gelde 

maken van een deel van het OCMW-patrimonium.  

Het OCMW is erin geslaagd om twee belangrijke verkopen te realiseren 

voor een totaal bedrag van 2,2 miljoen euro.  

Dit kan terecht gebruikt worden voor toekomstige investeringen 

in de zorgsector. Ook deze ontwikkeling kunnen wij alleen maar 

toejuichen. 

 

  



Wat het sociaal beleid betreft, dat in de toekomst wordt geïntegreerd 

in het stadsbeleid was er de realisatie van het Project GS9 met o.m. 

de buurtwerking, de sociale kruidenier, logiesmogelijkheden en 

de huisvesting van enkele sociale organisaties. 

De recente atlas rond kansarmoede heeft opnieuw aangetoond dat 

er in dit deel van de Centrumwijk nog belangrijke sociale problemen 

bestaan, zodat dit project daar zeker op zijn plaats zit. 

Ook het project rond ‘leren omgaan met geld’ dat ontwikkeld wordt 

in enkele scholen mag gerust verder uitgerold worden over de verschillende netten. 

 

Op het vlak van het sociaal beleid zijn er, gezien de nieuwe organisatiestructuur, 

nog heel wat onzekerheden naar de toekomst toe. 

Het nieuwe forum voor het sociaal beleid wordt de volgende gemeenteraad. 

Zal deze raad erin slagen verder te werken aan de kwaliteit en de integriteit 

van het sociaal beleid in onze stad zoals dat nu door het OCMW werd gerealiseerd? 

Uiteraard blijft het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst behouden maar toch komen 

de maatschappelijk relevante problemen als kansarmoedebestrijding, 

vluchtelingenbeleid, integratie van vreemdelingen in het lokale publieke forum terecht. 

Het zal aan de politieke partijen in de nieuwe raad zijn om daar in de filosofie van de 

OCMW-werking mee om te gaan. 

 

Ik geef nu graag het woord aan Donald. 

 

Tussenkomst raadslid Donald Langdock: 

Vooreerst onze waardering voor de realisaties in 2017. 

Hierbij een aantal persoonlijke bedenkingen en ongetwijfeld ook grote uitdagingen voor 

het OCMW en voor het Zorgbedrijf. 

- Zorgtoename zowel in de thuissituatie als in de instelling ingevolge de vergrijzing van 

de doelgroep 

- Toename van de complexiteit van de zorg zowel thuis als in de zorginstelling o.a. 

ingevolge korter verblijf in het ziekenhuis 

- de toenemende dementieproblematiek  

- Verminderd draagvlak van de mantelzorg 

- Toenemende vereenzaming 

- Financiële draagkracht van de zorgbehoevende en de zorginstelling… 

 

OCMW Harelbeke – Budget 2018 

In het voorwoord (blz.2) staat: “…Inhoudelijk wordt vooral ingezet op het verder zetten 

van de lopende initiatieven. 

Zo zal de preventieve actie i.s.m. de lokale scholen omtrent schuldpreventie verder 

uitgerold worden waar we in 2017 nog in een testfase zaten.” 

In februari 2017 vond een geslaagde eerste try-out “ financiële educatie lager onderwijs” 

plaats in het 5de en 6de leerjaar van de Mariaschool. 

 

Vragen: 

- Inhoud van het project en doelgroepbereik bij de eerste try-out? 

- Financiële draagkracht van de doelgroep versus de stijgende uitgaven voor school ? 

- Welke scholen stappen mee in het project in 2018? 

- Wat leert ons het project ? 

 

Reactie Dominique Windels: 

Dit project is een samenwerking tussen de sociale dienst van het OCMW en BIZ West-

Vlaanderen (Budget In Zicht), verleden jaar werd er met succes een proefmoment 

voorzien in het 5de en 6de leerjaar van de Mariaschool. Let wel dit project richt zich vooral 

naar jongeren en schuldpreventie. Het is de bedoeling om net als de Schoolbabbels ook 

dit project uit te rollen naar alle schoolgroepen van Harelbeke. 

 



 

Zorgbedrijf Harelbeke – Meerjarenplan 2018 – 2020 

“Harelbeke wil inspelen op de huidige en toekomstige noden van de vergrijzing” 

 

Vragen: 

- De ligdagprijs in onze woonzorgcentra ligt in vergelijking met de omliggende centra vrij 

goed . Kan deze concurrentiële positie met behoud van de nodige kwaliteit aan 

dienstverlening verder worden verzekerd? 

- Op heden zijn er 3 lokale dienstencentra m.n. De Parette, De Vlinder en De Rijstpekker. 

In welke mate wordt de doelgroep van Bavikhove bereikt?  Zijn er hierover concrete 

cijfers? 

 

Tot slot wil ik de hoop uitdrukken dat ook in toekomst de nodige middelen zullen 

vrijgemaakt worden om op een efficiënte wijze de zorg aan onze inwoners van 

Harelbeke, zowel thuis als in de zorginstelling, een kwalitatief hoogstaande invulling te 

geven. 

 

 

Reactie Dominique Windels: 

Ik ben voor 80 % akkoord met wat er gezegd werd door beide sprekers.  Ik moet er wel 

op wijzen dat de toekomst van de ouderenzorg in de toekomst van de financiering van de 

ouderenzorg niet alleen afhangt van lokale factoren.  Wij hangen zeer sterk af van de 

financiering van riziv- inkomsten.  Als daar in de toekomst iets aan verandert dan weet ik 

niet wat het gevolg zal zijn voor de plaatselijke situatie.  Wat betreft de ligdagprijs: het is 

van belang om mee te delen dat wij een publiekrechtelijk zorgbedrijf hebben en dat 

studies uitwijzen dat bij aanwezigheid van een dergelijk bedrijf in een gemeente het 

publiek bedrijf eigenlijk prijsregulerend werkt.  Private instellingen zullen zich schikken 

naar die prijs.  Wat betreft de vraag rond Bavikhove: om te beginnen wachten wij af wat 

er projectmatig uitkomt rond de zone van het sociocultureel centrum.  In 2017 hebben 

wij ook een studie gedaan waar de situatie van de 80 plussers en de alleenstaanden in 

Bavikhove net zoals we dit gedaan hebben in Hulste en we zullen daar ook een aantal 

acties aan koppelen.  Heel wat mensen vinden nu reeds de weg naar de Rijstpekker en 

we zullen in de toekomst ook verder out-reachend gaan werken.  Één van de initiatieven 

die wij in 2018 zullen nemen is het aankopen van de foodtruck om bv ‘koffieplezier ipt 

plankier’ uit te breiden richting Bavikhove maar ook richting Zandberg, Stasegem…Die 

foodtruck zorgt ervoor dat we heel mobiel kunnen zijn.  Wat betreft uw vraag rond de 

thuiszorg: wij willen dit verder optimaliseren en verder in de toekomst ook heroriënteren 

net zoals minister Vandeurzen willen wij ook daar out-reachend gaan werken.  Wij hopen 

op die manier meer mensen te bereiken. 

 

 

12 Addendum Brownfieldconvenant Harelbeke - Volvo Nebim. Goedkeuring. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Wat zie ik daar allemaal op het plan gebeuren? Zit er in het plan ook een grondruil?  Wat 

gebeurt er met de parking van De Beer en de gronden van de politie?  Is dit 

doorgesproken met de stad en hier op de gemeenteraad? 

 

Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

Ik zal u alle nodige informatie bezorgen.  Dit dagordepunt moet hier niet op de 

gemeenteraad besproken worden aangezien wij de grondpositie van de politie niet 

bezitten.  Wij huren het gebouw en wij huren de omgeving rond het gebouw.   

 

Reactie van raadslid Rita Beyaert: 

Zal de Vlaamse overheid akkoord gaan met de extra percelen die meegenomen worden? 

 

  



Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

Dit was op voorhand besproken en als optie gehouden.  Het zal geen probleem zijn. 

 

 

 

16 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. 

 

Tussenkomst raadslid Fleur Debuck: 

In de raadscommissie Grondgebiedszaken van afgelopen woensdag hebben we dit punt 

uitvoerig besproken. Ik heb toen de opmerking gemaakt dat ik het project heel erg 

toejuich en ik denk dat we allemaal het er over eens zijn dat dit een grote verbetering zal 

zijn t.o.v. het huidige straatbeeld van de drie panden. Echter, hoewel we samenwerken 

met de kwaliteitskamer Winvorm (West-Vlaanderen in vorm), zit er in de verplichte pool 

van architecten voor dit project geen enkele uit Harelbeke of uit de regio, sterker nog, er 

is zelfs geen enkele architect uit West-Vlaanderen bij. Dit vind ik toch enigszins 

betreurenswaardig. Desalniettemin hoop ik op een vlotte sloop en verkoop van de 

stadsgrond, en een mooie realisatie in de nabije toekomst. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Fleur was mij een beetje voor en ik ben heel blij dat iemand uit deze kleurrijke 

meerderheid aandacht heeft voor lokale bedrijvigheid.  In het dagordepunt staat er 

150 000 euro.  Is dit niet veel?  Hopelijk lukt het.  Op de raadscommissie werd er toch 

ook door de ambtenarij zijn twijfels over geuit.  Uiteindelijk laat het RUP maar 2 

bouwlagen en een dak toe plus parking.  Dit wordt dus een moeilijke klus.  Het wordt 

zwaar en duur voor zoiets kleins.  Als we bv kijken naar de markt en we zien hoe beperkt 

met de factor kwaliteit wordt omgegaan, dan is het hier op dit kleine hoekje zeer erg van 

belang.  Bv van mensen die goed kunnen omgaan met een klein kwaliteitsproject is het 

ontwerpbureau dat gevestigd is op de vroegere plaats van café ’t Kroegske waar nu een 

heel mooi gebouw staat.  Waarom kunnen zij niet in aanmerking komen voor het 

ontwerp van dit gebouw? 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Al jaren houden we er rekening mee met het verdwijnen van een aantal zwaluwnesten op 

de af te breken gebouwen.  Sedert een tweetal jaar nemen we daar actie in de zijstraten  

om kunstnestmogelijkheden te voorzien en aan de mensen in de buurt vragen we 

aandacht te schenken aan het fenomeen, door oa flyers en een zwaluwenwandeling.  Ook 

in het bestek van het nieuwe gebouw is daar rekening mee gehouden. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top: 

Francis, 

Ik begrijp niet goed dat je de vergelijking maakt tussen enerzijds het kwalitatief streven 

in de Gentsestraat en anderzijds het zogenaamde gebrek aan kwaliteitsstreven op de 

markt.  Ik wil verwijzen naar dit kwaliteitsplan dat opgemaakt werd in 2007-2008 in 

samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester dat dan uitgewerkt werd door het bureau 

Palmbout Urban Landscapes en architect Jeroen Ruytenbroeck dat eindelijk leidde tot het 

boek inweven met een aantal richtlijnen voor een kwaliteitsvol centrum dat op zijn beurt 

leidde tot een aantal RUP’s die die kwaliteiten moeten verankeren in het centrum van 

Harelbeke en met die RUP’s moest onze publiekprivate samenwerking rekening houden 

om een kwaliteitsvol gebouw te kunnen neerpoten op het centrum van Harelbeke.  Dus ik 

zie niet in wat u bedoelt met ‘niet kwaliteitvol’. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Ik wil me even verduidelijken.  Ik wil gewoon meedelen dat er over de vormgeving van 

de gevels van de gebouwen toch niet onmiddellijk een grote consensus bestond.  Laat 



ons zeggen dat er hier in deze raad toch een aantal koele minnaars aanwezig zijn.  

Misschien werd er te weinig nagedacht over het uitzicht van de gebouwen.  Er was geen 

grote eensgezindheid. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik wil er even op wijzen dat we nog geen ontwerp gezien hebben van de Gentsestraat.  

Misschien zal dit ontwerp volgens de architecten een zeer kwaliteitsvol ontwerp zijn maar 

zullen er sommigen in deze raad het ontwerp niet mooi vinden.  Stel dat iedereen het 

niet mooi vindt dan krijgen we nog altijd de kans om het dossier terug te trekken. 

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

Goedkeuring verrekening 1. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Mij is het niet helemaal duidelijk wie deze verrekening moet betalen en ten voordele van 

wie dat deze gemeenteraad dit moet goedkeuren.  Is het nu Immogra of komt het door 

de archeologie?  Ik weet dat sommige mensen in deze raad in deze legislatuur en 

daarvoor moeite hadden met verrekeningen.  Ik wil daar toch nog even de aandacht op 

vestigen.  Wat zijn nu concreet resultaten van dit archeologisch onderzoek dat hebben 

we ook nog niet gehoord.   

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Op een bepaald moment is er de vraag gekomen van Erfgoed Vlaanderen om ondanks 

het vooronderzoek, ondanks de resultaten die we op dat moment hadden, toch nog 

verder uit te graven.  Dat ging over heel veel kubiek die we onmogelijk in die vierkante 

kubieke meter prijs van de archeologen steken dus volgens mij is deze verrekening 

terecht.  Niettemin hebben wij toch nog gediscussieerd over de grootheid van de 

verrekening en hebben we er nog 27 500 euro af gekregen.  Ik probeer het gesprek aan 

te gaan om dit te delen tussen stad en Immogra. 

 

 

19 Publilec. Buitengewone Algemene Vergadering van 29.01.2018.  

 

De gemeenteraad onthoudt zich over de stellingname rond Publilec vanwege te laat 

verkregen documenten en vraagt ook om een onderzoek op te starten om de uitstap te 

regelen. 

 

 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22. Financieel beheerder.  Benoeming in vast verband. 

 

Zie notulenboek.  Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

De besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van 

de aanwezige leden. 

 

  



 

VERSLAG 

 

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 18.12.2017 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 22.00 u 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 

 

 

 


