
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

19 MAART 2018 

---------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Voorzitter; 

Alain Top: Burgemeester; 

Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, 

Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: 

Schepenen; 

Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd); 

Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, 

Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, Stijn Soetaert, 

Marijke Ostyn, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, 

Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, Ludo Depuydt, 

Mireille Vanlerberghe, Daphne Malfait, Hannes Byttebier: 

Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris; 

Annick Vandebuerie: Wnd. secretaris voor dagordepunt 2 

  

Afwezig: Carlo Daelman: Secretaris afwezig voor dagordepunt 2 

(belangenconflict) 
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DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Verkozenverklaring van een werkend lid en aanstelling van een opvolger in de raad 

voor maatschappelijk welzijn van de stad Harelbeke (toepassing art. 14 van het 

OCMW-decreet van 19.12.2008), onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Hulste Dorp'. Definitieve 

vaststelling. 

3 Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren studiecontract, raming (20.000 + 

21 % btw) en gunningswijze. 

4 Infrastructuurwerken private verkaveling "Bosdreef" (VK NV Groep Huyzentruyt). 

Goedkeuren tracé der werken. 

5 Infrastructuurwerken in de private verkaveling “Zuidstraat-Merelstraat” (VK BVBA 

Hexia). Goedkeuren tracé der werken. 

DEPARTEMENT FACILITY 

6 Installaties, machines en uitrusting cultuur: dimmers.  Goedkeuring bestek, raming 

(16.528,93 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). Gewone 

algemene Vergadering van 28.03.2018. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 

vertegenwoordiging. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

8 Extern verzelfstandigd agentschap vzw HISE.  Omvorming naar een private VZW 

met het oog op opschaling via de VZW Groep Ubuntu, goedkeuring overeenkomst 

af te sluiten tussen de VZW HISE, de VZW Groep Ubuntu, de stad Harelbeke en het 

OCMW Harelbeke, goedkeuring gewijzigde statuten en vertegenwoordiging.   

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9 Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 61ste Record Bank E3 

Harelbeke op 23.03.2018. 

10 Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke 

11 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Verkozenverklaring van een werkend lid en aanstelling van een opvolger in de 

raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Harelbeke (toepassing art. 

14 van het OCMW-decreet van 19.12.2008), onderzoek geloofsbrieven en 

eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De heer Hannes Byttebier heeft op 19.02.2018 zijn ontslag aangeboden als lid van 

de OCMW-raad van Harelbeke.  De voorzitter van de gemeenteraad heeft daarvan kennis 

genomen op 19.02.2018.  Dit ontslag is daardoor definitief. 

 

De heer Byttebier was zelf al de opvolger van mevr. Mireille Vanlerberghe aan wiens 

mandaat van rechtswege een eind kwam op 31.12.2015. 

 

Op 09.01.2018 heeft mevr. Annelies Preneel afstand gedaan van haar hoedanigheid van 

tweede opvolger van mevr. Mireille Vanlerberghe.  De wnd. voorzitter van de 

gemeenteraad heeft van deze afstand op 11.01.2018 kennis genomen.  Deze afstand is 

daardoor eveneens definitief. 

 

2. Blijkens art. 14 van het OCMW-decreet kunnen – indien er voor het einde van zijn 

mandaat een einde komt aan het mandaat van een OCMW-raadslid en dit raadslid geen 

opvolgers meer heeft – alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht 



van het te vervangen lid hebben ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en 

een of meerdere kandidaten opvolgers voordragen. 

 

De voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarop de 

geloofsbrieven van het nieuwe lid en zijn opvolger(s) zullen worden onderzocht aan de 

gemeentesecretaris worden overhandigd. 

 

Het aangehaalde artikel 14 van het OCMW-decreet stelt dat, in het vooromschreven 

geval, de kandidaat verkozen wordt verklaard en de kandidaat opvolgers aangesteld zijn 

in volgorde van hun voordracht. 

 

3. De gemeenteraad stelt vast dat artikel 14 van het OCMW-decreet, gelet op het 

voorgaande, in casu toepasselijk is. 

 

4. Verder stelt de gemeenteraad vast: 

 

- dat er op 19.02.2018 een voordracht werd ingediend, getekend door alle nog in 

functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid 

hebben ondertekend, waarbij deze gezamenlijk een kandidaat-werkend lid (nl. 

mevr. Claudine Vandebuerie) en een opvolger voordragen (de heer Geert 

Ollevier); 

- dat deze voordracht minstens vijf dagen voor de huidige gemeenteraadszitting 

werd ingediend en er, op het ogenblik van de indiening van voormelde 

voordracht, minder dan zestig dagen zoals bedoeld in art. 14 lid 2 OCMW-decreet 

zijn verlopen. 

 

Bijgevolg stelt de gemeenteraad vast dat mevr. Claudine Vandebuerie als lid van de 

OCMW-raad, in het kader van een gebonden bevoegdheid, dient verkozen te worden 

verklaard en dat de heer Geert Ollevier aangesteld is als haar opvolger. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Verwijzend naar volgende decretale en reglementaire bepalingen; 

 

- het gemeentedecreet; 

- het OCMW-decreet van 19.12.2008, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 14. 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Mevr. Claudine Vandebuerie is verkozen verklaard als lid van de OCMW-raad van 

Harelbeke. 

 

De heer Geert Ollevier is in de OCMW-raad van Harelbeke aangesteld is als haar 

opvolger. 

 

*** 

 

5. Blijkens art. 16 par. 4 tweede lid van het OCMW-decreet moeten de verkozen 

leden van de OCMW-raad, alvorens ze hun mandaat opnemen en na goedkeuring van de 

geloofsbrieven, de eed afleggen.  Dit geldt ook voor mevr. Claudine Vandebuerie.  Deze 

eedaflegging moet enkel ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in 

aanwezigheid van de gemeentesecretaris gebeuren. 



 

6. Aangezien mevr. Vandebuerie blijkens de termen van art. 14 van het OCMW-

decreet een verkozen OCMW-raadslid is en geen opvolger, dienen haar geloofsbrieven en 

deze van haar opvolger echter wel te worden onderzocht door de gemeenteraad. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

- de betrokkenen nog voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

- dat zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevinden. 

 

De raad neemt, met betrekking tot mevr. Vandebuerie en haar opvolger de heer Ollevier 

kennis van: 

 

- een recent uittreksel uit de bevolkingsregisters; 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1; 

- een verklaring op eer betreffende het zich niet bevinden in een van de gevallen 

voorzien in artikel 8 en 20 van het OCMW-decreet en andere wetgeving; 

- het verslag van de geloofsbrieven opgemaakt door de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

Uit het verslag inzake de geloofsbrieven blijkt dat de geloofsbrieven van voornoemde 

personen kunnen worden goedgekeurd. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Verwijzend naar volgende decretale en reglementaire bepalingen; 

 

- het OCMW-decreet van 19.12.2008, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken art. 8, 20 en 16 par. 4. 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

De geloofsbrieven van mevr. Claudine Vandebuerie en de heer Geert Ollevier worden 

goedgekeurd.  Mevr. Vandebuerie wordt toegelaten tot de eedaflegging. 

 

*** 

 

Vervolgens legt mevr. Claudine Vandebuerie ten overstaan van de voorzitter van de 

gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris de eed af als OCMW-

raadslid van de stad Harelbeke in het Nederlands en in volgende bewoordingen:  “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

 

Van deze eedaflegging wordt een door de voorzitter van de gemeenteraad en de 

gemeentesecretaris ondertekend proces-verbaal opgemaakt dat naar de voorzitter van 

de raad voor maatschappelijk welzijn zal worden gestuurd. 

 

*** 

 

Voor zoveel als nodig zal deze beslissing, samen met de stukken van het dossier, 

overeenkomstig art. 15 par. 1 van het OCMW-decreet bezorgd worden aan de Raad voor 

Verkiezingsbetwistingen. 



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Hulste Dorp'. Definitieve 

vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college besliste op 01.12.2015 tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

‘Dorpskom Hulste’. De gemeenteraad heeft bij beslissing van 21.12.2015 kennis 

genomen van deze beslissing tot opmaak en heeft de contractuele voorwaarden en de 

raming goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte op 22.12.2015 de Intercommunale 

Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk met de opmaak van het RUP. 

 

Uit het verslag van de plenaire vergadering dd. 03.10.2017 blijkt dat, indien het RUP 

wordt aangepast aan de bemerkingen, het RUP gunstig geadviseerd wordt en het 

verdere planningsproces kan doorlopen worden.  

 

Artikel 4.2.3. van het decreet van 27.04.2007 (plan MER-decreet) maakt in bepaalde 

gevallen de opmaak van een plan-MER verplicht bij de opmaak van een RUP.  

Overeenkomstig artikel 4.2.5. van hetzelfde decreet werd het plan onderworpen aan een 

onderzoek tot milieueffectrapportering. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

heeft op 16.05.2017, op basis van het screendossier en de uitgebrachte adviezen 

terzake, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding gaf tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

 

Op basis van voormelde adviezen werd het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan ‘Dorpskom Hulste’ en de daarbij horende stukken opgemaakt door de 

Intercommunale Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP “Dorpskom Hulste” voorlopig 

vastgesteld op 20.11.2017. 

 

Het openbaar onderzoek dat geopend werd in zitting van het college van burgemeester 

en schepenen dd. 21.11.2017, liep van 27.11.2017 tot en met 25.01.2018. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft de Deputatie van West-Vlaanderen op 

21.12.2017 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gunstig 

geadviseerd. 

 

Het departement Omgeving heeft op 22.01.2018 het ontwerp van het gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan gunstig geadviseerd. 

 

Het openbaar onderzoek werd gesloten in de zitting van het college van burgemeester en 

schepenen dd. 30.01.2018 waarbij werd vastgesteld dat er 7 bezwaarschriften werden 

ingediend door: 

 

1. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 28.12.2017 

Samengevat onderwerp: vraag tot opname perceel in zone 1 ipv zone 2 

 

2. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 17.01.2018 

Samengevat onderwerp: vraag tot flexibiliteit gedeelte tracé voetweg 

 



3. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 18.01.2018 

Samengevat onderwerp: vraag tot opname achterste gedeelte perceel in zone 1 

ipv zone 2 

 

4. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 19.01.2018 

Samengevat onderwerp: vraag tot schrappen recreatie in zone 8 en opname als 

bestemming weide 

 

5. LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel Edition, bvba 

Masureel Distribution en nv Masureel International met maatschappelijke zetel: 

Kantstraat 1 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 23.01.2018 en schriftelijk 

ontvangen op 24.01.2018 

Samengevat onderwerp: RUP zonder flexibele voorschriften in tegenstelling tot 

doelstelling; weglaten bepaalde percelen uit RUP; vraag tot éénzelfde bestemming 

voor alle percelen grenzend aan de bedrijfssite met garanties voor woningen en 

uitbreidingsmogelijkheden bedrijf; bestaande inritten behouden en mogelijkheid 

ontsluiting personenwagens naar Kapelstraat; flexibiliteit tracé overdruk 14; 

ondergeschikt: aanpassen zones aan eigendomsstructuur en aanpassen 

voorschriften i.f.v. flexibiliteit 

 

6. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 25.01.2018 

Samengevat onderwerp: vraag tot plat dak en hellend dak met twee bouwlagen, 

bouwlijn Kapelstraat 

 

7. xxx voor de BVBA Likahu, Brugsestraat 15, 8531 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 25.01.2018 

Samengevat onderwerp: 2 bouwlagen in het dak, bouwlijn Kapelstraat 

 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) heeft op 31.01.2018 de 

ingediende bezwaren, adviezen en opmerkingen gebundeld en geeft volgend advies voor 

definitieve vaststelling: 

 

A. Departement Omgeving 

 

- Technische of hygiënische redenen in 0.3 is geen valabel of afgelijnd 

beoordelingscriterium, best te schrappen  ongegrond 

Dit is een voorschrift dat al in vele RUP’s voorzien is in de algemene 

voorschriften. Het blijft een beoordeling van de stad en kan op 

vergunningsniveau afgetoetst worden. 

 

- Het groenscherm, zone 7, is rond de ganse bedrijvenzone te voorzien, dit met 

het oog op de toekomst  deels gegrond, deels ongegrond 

Er werd toegelicht dat deze opmerking ook de plenaire vergadering gegeven 

is. Er werd hier niet op ingegaan, omdat de bedrijfsgrenzen niet samenvallen 

met zone 5. Op de grens tussen 5 en 6B is dit niet mogelijk, omdat de 

bedrijfsgebouwen er aan elkaar gebouwd zijn. Langs het openbaar domein is 

een groenbuffer over dergelijke lengte als het ware een gesloten muur. 

Daarom is gekozen voor de overdruk 16 langs het openbaar domein, en is er 

op basis van de opmerking in de plenaire een groenbuffer voorzien tussen 6A 

en 5  of tussen 6A en 2 in bepaalde omstandigheden, in dit geval wel smaller 

(2,5 ipv 4m). 

De GECORO geeft aan dat de bestaande zoneringen om die redenen behouden 

kunnen worden, maar voegt er aan toe dat de breedte van de laatst 

omschreven buffer 4m breed moet zijn. Aangezien een hoogstammige boom 

op 2m van de perceelsgrens moet staan, zou 2,5m breedte te weinig zijn om 

hier iets te voorzien. Daarenboven volgt de GECORO dat er afscherming naar 

de Kapelstraat moet toegevoegd worden, maar dan wel onder voorschrift 16. 



 

B. Deputatie 

 

- In zone 1 is een woonfunctie niet verplicht. Het is aangewezen om vanaf een 

bepaalde gevelbreedte de woonfunctie te verplichten (wonen op verdieping 

mogelijk). Gebouwen met grote gevelbreedte, die volledig ingericht worden als 

niet-woonfunctie zijn niet op maat van het dorp.  ongegrond 

In het vigerende BPA werd geen woonfunctie verplicht in de zones waar niet-

woonfuncties als hoofdfuncties konden aangewend worden. In de plenaire 

vergadering stelde de Deputatie dat overal een woonfunctie moest verplicht 

worden, wat met motivering weerlegd is kunnen worden om de leefbaarheid 

van de kern, met functies op maat van de kern te kunnen garanderen.  

De GECORO meent dat een hoofdfunctie verplichten te beperkend is. Het lijkt 

zeer onwaarschijnlijk dat echt grootschalige kleinhandel zich in de dorpskern 

zou vestigen. Door het voorschrift van nevenschikking wordt het kleinschaliger 

uitzicht alvast beschermd. Zo zou een mogelijke functie van het bedrijf 

Masureel, zoals het in hun bezwaar getekende museum, in zone 1 

(Kapelstraat) plots als een woning moeten voorzien worden.  

 

1. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 28.12.2017 

 

- Bezwaarindiener is eigenaar van een gebouw met op het gelijkvloers 

gedeeltelijk een cateraar/traiteurzaak met op de verdieping wonen. In het 

huidige BPA is handel/horeca/dienst toegestaan voor 30% van de 

vloeroppervlakte  (in concreto 165m2 beroepsopp.). In het RUP wordt in zone 

2 slechts 100m2 voorzien voor kantoren en diensten. Vraag tot opname in 

zone 1.  gegrond 

De huidige functie van het perceel/gebouw past eerder onder zone 1, dan zone 

2. In het vigerend BPA was een aparte zone hiervoor voorzien, anders dan de 

functies in het centrum. Het is niet de bedoeling van het RUP om dergelijke 

aparte zones te voorzien. Naar functie toe kan hier inderdaad zone 1 

overwogen worden. Het is immers een hoekperceel, waarbij men kan 

argumenteren over het behoren bij de bebouwing van de Brugsestraat of 

Blauwhuisstraat. Naar gabariet (alleenstaand gebouw) vertoont het 

perceel/gebouw eerder kenmerken van zone 2. Gezien in zone 1 (in hoofdzaak 

gesloten bebouwing) is opgenomen dat herbouw van open bebouwing kan, 

lijkt niets een opname in zone 1 te verhinderen. 

 

2. xxx, xx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 17.01.2018 

 

- Naast xxx is een voetweg aangeduid. Er wordt gevraagd om een gedeelte van 

het tracé te kunnen omleiden langs het achterste perceel met het verschuiven van 

het eindpunt van de voetweg over enkele meters. gegrond 

Het omleiden van de voetweg langs het achterste perceel doet inderdaad geen 

afbreuk aan de rechten van de gebruikers. Het tracé wordt hierdoor niet 

onoverkomelijk verlengd (ongeveer +7m om in dezelfde zone 3 terecht te 

komen). Wel moet er aandacht zijn voor goede en vloeiende ontsluiting 

(bochtstralen) en zichtbaarheid. De overdruk is een symbolische overdruk, 

waardoor de verlegging van het tracé zelf mogelijk is. Er is wel opgenomen dat de 

begin- en eindpunten van dit tracé 14b niet kunnen verschoven worden, wat wel 

moet aangepast worden. Het eindpunt moet enkele meters verschuifbaar gemaakt 

worden. 

 

- Oranje hoekperceel achteraan de eigendom is oranje ingekleurd, maar behoort 

eigendomsgewijs tot stad Harelbeke en zone 3.  ongegrond 

Dit perceel van 32m² is inderdaad eigendom van stad Harelbeke en is de facto de 

toegang tot de woning Hulstedorp 9. Aangezien wegenis in alle zones toegelaten 



is, lijkt het niet aangewezen de bestemming te wijzigen, temeer op het vorige 

punt van de bezwaarindiener wordt ingegaan. Een mogelijke omleiding van de 

voetweg maakt dat dit perceel voor de trage weggebruiker niet meer nodig zou 

zijn, waardoor een verkoop aan de aanpalende percelen mogelijk zou zijn. Om 

deze optie, ook als is deze op dit moment misschien onwaarschijnlijk, niet uit te 

sluiten, wordt de huidige bestemming beter behouden. 

 

3. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 18.01.2018 

 

- Scheidingslijn tussen zone 1 en zone 2 splitst perceel van Hulstedorp 4 en 5 op, 

scheiding ligt niet op perceelsgrens zoals bij andere eigendommen. Een realisatie 

ifv beroep achteraan het perceel wordt daardoor niet mogelijk.  gegrond 

Bij het vastleggen van de scheidingslijn is enerzijds gepoogd, waar mogelijk de 

perceelsgrens te volgen en anderzijds er voor te zorgen dat zone 1 zich niet te 

diep uitstrekt in de tuinpercelen. Het verleggen van zone 1 zoals gevraagd, zou 

ervoor zorgen dat de perceelsgrens gevolgd wordt, maar betekent wel een 

uitbreiding tav de aanpalende percelen. 

Hulstedorp 5 is momenteel een onbebouwd perceel dat in het vigerend BPA 

enerzijds (beperkt) een zonering voor hoofdfunctie anders dan wonen had en 

deels opgenomen was in de zone voor open bebouwing. Hulstedorp 4 was in het 

vigerend BPA bestemd als open bebouwing met nevenbestemming 

horeca/handel/diensten/kantoren. 

De GECORO geeft de voorkeur aan het niet splitsen van het kadastraal perceel en 

stelt de zone 1 uit te breiden tot de kadastergrens. Er wordt wel gesuggereerd 

aan de stad, dat mocht er een loods komen, deze moet ontsluiten via de 

Kerkstraat en niet via de zijperceelsgrens op de publieke parking (waar nu de 

haag staat). De stad heeft als eigenaar van de publieke parking (geen openbaar 

domein) hierin beslissingsrecht. 

 

4. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen op 19.01.2018 

 

- Eigenaar van een weide langs de Hazebeek, vraag tot schrapping beplanting 

langs de ganse lengte van de beek want die is nu niet aanwezig. ongegrond 

Het voorschrift is geen voorstelling van de bestaande toestand, maar de 

gewenste situatie. 

Het streefdoel is om de beken in het landschap als blauw-groene linten te 

laten voorkomen. 

 

- Vraag tot schrapping multifunctioneel medegebruik en recreatie voor de weide. 

Gevaar voor de runderen en het is wenselijk dat de weide definitief weide 

blijft. ongegrond 

Dit perceel wordt opgenomen in het RUP om af te stemmen op de grenzen van 

het RUP landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Het perceel wordt gebruikt 

als weide binnen de huidige onderliggende gewestplanbestemming parkgebied. 

Recreatief medegebruik binnen parkgebied is mogelijk, waardoor de 

voorschriften van dit RUP eigenlijk niets wijzigen.  

Het RUP is bovendien een bestemmingsplan, dit betekent niet dat het 

recreatief bestemde gedeelte direct gerealiseerd wordt of opgelegd wordt. 

 

5. LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel Edition, 

bvba Masureel Distribution en nv Masureel International met 

maatschappelijke zetel: Kantstraat 1 8531 Harelbeke, digitaal ontvangen 

op 23.01.2018 en schriftelijk ontvangen op 24.01.2018 

 

- Aan de doelstelling van het RUP (flexibiliteit, beperkte voorschriften, nieuwe 

ontwikkelingen) en planopties voor het bedrijf (bedrijfszekerheid bestaande 

activiteiten, optimalisatie, kwalitatieve verweving) wordt voorbijgegaan. 



Te gedetailleerde bestemmings- en inrichtingsvoorschriften. Meer 

bestemmingszones dan BPA. In een RUP moet niet alles tot in detail geregeld 

zijn (veeleer algemene en vage bepalingen met voldoende 

controlemaatregelen en procedurele waarborgen). 

 ongegrond 

 

Het is te eenvoudig om de flexibiliteit van een RUP af te meten aan het aantal 

zones. De aard van de voorschriften dat er aan gekoppeld is, zegt meer over 

de flexibiliteit dan het aantal. Bovendien stellen de doelstellingen duidelijk dat 

de voorschriften beperkt worden tot wat noodzakelijk is om de ruimtelijke 

kwaliteit vast te leggen. Het kan niet ontkend worden dat er meer aandacht is 

voor ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp-RUP dan in het BPA, waarbij 

elementen zoals groen of erfgoed mee in beschouwing genomen worden. 

Als dan toch de vergelijking gemaakt wordt, dan zijn in het BPA 10 

bestemmingszones voor de bedrijfssite voorzien, in het RUP zijn dat er 5, 

waarbij één zone (zone 6) twee zones verenigt (1 en 5) en de mogelijkheden 

van beide voorziet. De zones zijn ruimer en minder een doorspekt 

lappendeken dan in het BPA. De voorziene overdrukken zijn in vele gevallen 

symbolisch, een mogelijkheid die een BPA niet heeft.  

 

Dergelijke opmerkingen zijn eigenlijk een non-discussie: immers, het is de 

bevoegdheid van de plannende overheid om een RUP al dan niet gedetailleerd 

te maken afhankelijk van de concrete omstandigheden, zoals de 

bezwaarindiener zelf aanhaalt. De algemene doelstelling van het plan met 

flexibele voorschriften is een vergelijking t.a.v. het verleden en een stelling, 

die niet verward mag worden met het gegeven dat een bepaalde eigenaar in 

(een) bepaalde zone(s) de flexibiliteit moet krijgen om te doen wat hij/zij 

wenst. Het RUP biedt handvaten om een goede ruimtelijke ordening te 

bekomen, een visie te realiseren en dus ook ongewenste ontwikkelingen tegen 

te gaan (zie verder). 

De GECORO zal, ondanks het gegeven dat het feit of een RUP als flexibel of 

niet flexibel beschouwd wordt geen inhoudelijke discussie, zich toch uitspreken 

over de gegrondheid van deze opmerkingen zodat er zeker geen procedurele 

hiaten ontstaan. 

 

- Rechtszekerheid blijft gerespecteerd met flexibele voorschriften. 

Oorspronkelijke bedoeling was dat RUP’s afwijkingen overbodig zou maken. De 

decreetgever stelde vast dat voorschriften stroef en gedetailleerd blijven en 

maakte afwijkingen voor RUP’s mogelijk.  ongegrond 

  

Zoals de bezwaarindiener stelt, is absolute rechtszekerheid een utopie. Dit 

betekent echter niet dat de overheid op zijn minst niet zijn uiterste best kan 

doen, om zo duidelijk mogelijk te zijn. Als er een bepaalde visie is op de 

toekomst, is het net behoorlijk bestuur om dit ook aan de bevolking kenbaar 

te maken. Dit geeft bovendien rechtszekerheid over alle toegelaten 

handelingen en over alle zaken die niet in afwijking toegelaten kunnen 

worden. Afwijkingsmogelijkheden (ook in RUP’s) moeten dan afzonderlijk 

beoordeeld worden, zoals de wetgeving voorziet met de bijkomende 

procedurele waarborgen. 

Ook deze stelling is eerder een overweging dan een bezwaar. Om dezelfde 

reden als hoger vermeld, doet de GECORO uitspraak over de gegrondheid 

ervan. 

 

- Bestaande toestand werd verankerd zonder aandacht voor de 

toekomstmogelijkheden van het bedrijf. RUP moet toekomstgericht zijn en 

mag afwijken van bestaande toestand.  ongegrond 

 



Het RUP is geen vastlegging van de bestaande toestand. Op basis van 

voorafgaande gesprekken met het bedrijf, werd rekening gehouden met de 

westelijke uitbreiding, ruimere gabarieten voor de bedrijvenzone, erfgoed, de 

aan bedrijvigheid gerelateerde voorzieningen (creatie, R&D, …), meer 

mogelijkheden voor de directeurswoning, de omvorming van een stuk 

restgrond agrarisch gebied op het gewestplan…. Het is niet omdat de gewenste 

ontwikkeling van het bedrijf langs de Kapelstraat niet meegenomen werd, dat 

kan besloten worden dat de bestaande toestand zomaar overgenomen wordt 

en het RUP niet toekomstgericht is. 

In die zin worden de planopties zoals aangehaald in het bezwaar zijnde, 

ordenen binnengebied met bedrijfszekerheid voor de bestaande activiteiten, 

bij herstructurering optimalisatie van functies en verenigbaarheid met de 

woonomgeving en kwalitatieve verweving wel degelijk behaald (zie ook hoger 

– niet behalen planopties). 

 

- Geen rekening gehouden met eigendommen die Masureel reeds in bezit heeft 

(en mogelijks zal verwerven)  ongegrond 

Een RUP moet op zich niet gebaseerd zijn op eigendommen. In dergelijke 

redenering kan men evengoed stellen dat een projectontwikkelaar, die 

agrarisch gebied verwerft, een bestemming tot wonen zou kunnen claimen.  

Alles begint met een visie. Eigendom kan een beoordelingselement zijn, maar 

geen vereiste: in dit geval moet de nuance gemaakt worden welke 

eigendommen of percelen reeds in de bedrijfsactiviteiten omvat zijn, en welke 

niet, gezien de doelstelling van het plan tot bedrijfszekerheid voor bestaande 

bedrijfsactiviteiten. Voor percelen die nog niet in eigendom zijn of niet in de 

activiteiten vervat zijn, moet beoordeeld worden of een uitbreiding van de 

bedrijfsactiviteiten ruimtelijk kan en verenigbaar is met de omgeving. 

Over eigendommen die men nog wil verwerven, is er nog minder zekerheid. 

Zo licht de administratie toe dat in het begin van het planningsproces 

meegegeven werd dat het bedrijf aangaf dat het niet ‘actief’ zou verwerven 

t.b.v. uitbreiding, terwijl dit in dit bezwaar net anders gesteld wordt. Daar is 

m.a.w. geen zekerheid over en moet de mogelijke uitbreiding (zie 

hoger)ruimtelijk beoordeeld worden. 

 

- Decreetgever voorziet flexibiliteit voor verouderde BPA’s (Codextrein) met 

mogelijkheid tot afwijkingen. BPA’s verhinderen ruimtelijk rendement om 

zodoende druk op open ruimte te verhinderen. Het doorlopen van kostelijke en 

lange herzieningsprocedures van oude BPA’s biedt geen oplossing. Het is haast 

voordeliger om percelen Masureel uit het RUP te laten. RUP biedt geen 

oplossing voor de problemen van het huidige BPA, BPA biedt meer flexibiliteit 

dan RUP met afwijkingsmogelijkheden Codextrein.  ongegrond 

Zie hoger bij elementen rond flexibiliteit. 

De afwijkingsmogelijkheid in de Codextrein bestaat, maar een veralgemening 

naar het gegeven dat daardoor geen enkel BPA meer moet vervangen worden, 

is kortzichtig. De decreetgever voorziet evenzeer dat de planvoorschriften van 

een BPA van die ouderdom via een vereenvoudigde procedure kunnen 

gewijzigd worden , o.m. om een bestuur de mogelijkheid te geven de 

procedure van afwijkingen te voorkomen door nieuwe voorschriften. 

Het is m.a.w. het bestuur dat kiest of het zijn visie wil verankeren in een RUP, 

dan wel wil toepassen op afzonderlijke afwijkingsaanvragen. 

Het RUP biedt volgens de bezwaarindiener geen oplossing voor de problemen 

van het huidige BPA, zonder deze problemen te benoemen behoudens de 

algemene stelling dat het te gedetailleerd is.  

 

 Voorstel toekomstgerichte aanpak 

 



- Bedrijfssite Masureel domineert het plangebied. Op bepaalde plekken staan 

er nog woningen, voornamelijk in de Kapelstraat. De percelen die niet kaderen 

binnen de bedrijfssite van Masureel zijn als het ware vreemd aan de site. 

Bestaande toestand wordt planologisch verankerd ipv uit te gaan van de 

ruimtelijke structuur van de site. Intentie bestaat, als het hiertoe zinvol de 

kans krijgt, gronden en woningen langs de Kapelstraat en de Brugsestraat  

aan te kopen om te kunnen uitbreiden of om conflicten met omliggende 

woningen te vermijden. 

Voorstel toekomstgerichte aanpak: 

 

a) Voorstel om tussen Kapelstraat, Brugsestraat en Kantstraat één zone te 

voorzien, met name zone 6: gemengde functies waaronder functies 

gerelateerd aan bedrijvigheid met de verduidelijking dat de 

bouwvoorschriften uit art. 6.4 enkel gelden voor woonfunctie of aan wonen 

verwante functie, maar niet voor gebouwen met een functie die 

gerelateerd zijn aan het bedrijf. Beter is om geen inrichtingsvoorschriften 

te voorzien, maar een doelstellingsbepaling dat bedrijfsgebouwen 

voldoende rekening moeten houden met bestaande woningen. Voordelen: 

kern bedrijvigheid met uitbreidingsmogelijkheden, kwalitatieve overgang, 

vereenvoudiging, garanties woningen Kapelstraat, overheid bij 

vergunningverlening toetsen aan de goede ruimtelijke ordening.  

ongegrond 

 

De bedrijfssite domineert niet het ganse plangebied, maar wel het 

binnengebied tussen Kapelstraat en Brugsestraat, zeker in oppervlakte. Naar 

visibiliteit in het straatbeeld domineert het bedrijf de Brugsestraat en 

Kantstraat, maar niet de Kapelstraat. Stellen dat de bestaande woningen 

vreemd zijn aan de site, en nog meer grond verwerven om uit te breiden is net 

hetgene wat een verschillende doelstelling is van het bedrijf t.a.v. de 

plannende overheid.  

Concreet vraagt men de omvorming van het perceel Brugsestraat 43, de hoek 

Brugsestraat-Kapelstraat en de noordelijke zijde van de Kapelstraat. 

Het straatbeeld langs de Kapelstraat en de hoek op de Brugsestraat is er nog 

altijd één van woningen, met een smaller profiel, inherent aan de historische 

dorpskern van Hulste met een dorps en authentiek karakter. Er wordt een 

behoud van identiteit nagestreefd. 

Gezien ook bijkomend verkeer op de Kapelstraat moet vermeden worden, is 

het de bedoeling van het RUP om net daar geen extra ontwikkelingen buiten 

wonen toe te laten. 

Door de vraag naar zone 6 toe te passen en bovendien de bouwvoorschriften 

niet te laten gelden voor bedrijfsfuncties, zou het straatbeeld van de 

Kapelstraat en zeker de beeldbepalende hoek van Kapelstraat en Brugsestraat 

verloren gaan, wat net niet de doelstelling is van het RUP.  

Het is ook in deze niet duidelijk hoe deze voorgestelde aanpak meer zou 

bijdragen tot een kwalitatieve overgang gecreëerd naar de zones aan de 

overkant van de straat. De huidige zonering staat dit niet in de weg en staat 

daar nog meer garant voor, zeker in de Kapelstraat, waarbij ook de aanduiding 

van functies bepalend is. 

 

Het voorzien van dergelijke zone 6 heeft ook impact op de toegelaten functies. 

Het gedeelte van zone 2, wonen met beperkte nevenfuncties, die vervangen 

zou worden door zone 1, in de Kapelstraat, biedt plots mogelijkheden die meer 

uitgebreid zijn dan wonen, ook als die niet voor het bedrijf gebruikt zouden 

worden. De eigenaars aan de overzijde worden dan op een ongelijke manier 

behandeld, omdat deze geen extra functies, of bv. meergezinswoningen 

kunnen realiseren ongeacht dat dezelfde doelstelling voor de Kapelstraat geldt 

(zie hoger). Integendeel, ook de overzijde wijzigen, leidt tot nog meer 



activiteiten en verkeer, waardoor volledig voorbij gegaan wordt aan de 

doelstelling. 

 

Het wijzigen van zone 1 naar zone 6 in de Brugsestraat , biedt geen 

meerwaarde door de aanduiding van het perceel ‘hoge locuswaarde’ en 

‘waardevolle beplantingen’. Het gebouw kan niet gesloopt worden (of compleet 

anders herbouwd worden in uitzonderlijke gevallen). De typologie van het 

gebouw, met name een woongebouw, laat niet toe dat er bedrijfsactiviteiten 

georganiseerd worden die niet zouden toegelaten worden in zone 1. Immers in 

zone 1 zijn aan het wonen verwante voorzieningen (zoals kantoren, diensten, 

…) in hoofdfunctie mogelijk.  

 

De vereenvoudiging van het plan, zijnde minder kleur en minder voorschriften, 

is zoals hoger al aangetoond, op zich geen maatstaf voor de flexibiliteit van 

het plan. Bovendien moet ook rekening gehouden worden met de visie van het 

plan en de ruimtelijke kwaliteit. 

 

b) Bestaande ontsluitingen moeten behouden en wens mogelijkheid  nieuwe 

in- en uitritten voor toekomstig kantoorgebouw.  ongegrond 

 

Bestaande vergunde toegangen kunnen behouden worden, daar wijzigt het 

RUP niets aan, zonder de vrijheid van inrichting en verkeersregels van de 

lokale weg door de lokale overheid én de vergunningsbeoordeling bij 

herinrichting van de bedrijfssite te miskennen. Er moet onderscheid gemaakt 

worden tussen bestaande vergunde toegangen (bv. vergunde poort in gebouw 

en verharding) en de aangeduide poort palend aan het grasveld (meest 

oostelijk aangeduide poort) die in de feiten geen ontsluiting is. 

Mocht de inrichting van de site zodanig wijzigen dat een bestaande vergunde 

ontsluiting verkeersintensiever wordt, dan behoudt de vergunningverlenende 

overheid het recht om dit alsnog in de vergunning te verbieden. 

Nieuwe ontsluitingen, zelfs voor personenwagens worden niet toegestaan, om 

het verkeer langs de Kapelstraat te beperken. Dit is een straat met een 

smaller profiel, dat enkel ontsluit via landbouwwegen of via de smalle bocht 

naar de Brugsestraat. Ontsluitingen kunnen via de bedrijfssite naar de 

Brugsestraat toe. 

De Kapelstraat moet niet opgeladen worden met extra verkeersaantrekkende 

functies en de categorisering van de weg is van die aard dat het ganse bedrijf 

moet ontsluiten richting Brugsestraat. 

 

c)  Overdruk voetgangers- en fietsersverbinding, met symbolische grafische 

pijl en verschuifbare begin- en eindpunten. Om misverstanden te 

vermijden moet aangevuld worden dat de pijl zelf louter indicatief is en de 

verbinding vrij te bepalen is.  ongegrond 

Dit is de doelstelling van het voorschrift en wordt geduid door net te stellen 

dat het een symbolische aanduiding is.  

 

Ondergeschikte aanpak: meer rekening houden met het bedrijf 

 

Het is niet duidelijk waarom bepaalde elementen niet aangehaald worden in de 

toekomstgerichte aanpak (voorstel 1) en wel in de ondergeschikte aanpak (voorstel 

2). Immers, men stelt dat als men in niet ingaat op het eerste voorstel, deze 

ondergeschikte aanpak wordt voorgesteld. 

Voor een aantal argumenten is duidelijk de link te zien tussen beide, en hoe deze 

elkaar opvangen, maar voor het plots aanhalen van het verhogen van de totale 

bouwhoogte van zone 5 is niet duidelijk hoe voorstel 1 daar aan tegemoet komt. Het 

is derhalve niet duidelijk hoe prioritair dit is. 

 



a) Aanpassen (uitbreiden) zone voor gemengde functies in functie van 

eigendomsstructuur langs de Kapelstraat met vervallen zone 2, zone 7 en 

overdruk 11.  ongegrond 

Zie hoger. Deze aanpassing zou ertoe leiden dat de visie op de Kapelstraat 

teniet gedaan wordt. 

 

b) Ofwel bouwvoorschriften uit art. 1.3 niet laten gelden voor aan het wonen 

verwante functies. Een aanvraag moet getuigen van goede ruimtelijke 

ordening en een aanvraag moet getuigen van hoogwaardige architectuur met 

enkele kwaliteitsvoorstellen. 

Ofwel kroonlijsthoogte van max. 8m, plat of hellend dak van max. 45° aan de 

straatzijde . ongegrond 

Ongeacht het type functie wordt een bepaald straatbeeld nagestreefd. Dit is 

zeker het geval voor de gedeelten die grenzen aan de bedrijfssite in zone 1. 

De kroonlijsthoogte van 7m is gebaseerd op twee bouwlagen, met voldoende 

hoogte om te voldoen aan allerhande energie-eisen. Ook de hellende dakvorm 

is typisch voor de dorpskern en zijn identiteit. Om dit karakter te bewaren 

wordt dit behouden.  

Het gegeven dat bij een aanvraag enkele kwaliteitsvoorstellen gedaan worden, 

is geen zekerheid. Bij vooroverleg is dit mogelijk, maar een aanvraag omvat 

één voorstel en er is geen verplichting tot vooroverleg. 

 

c) Zone 5 en zone 6: schrappen verbod milieubelastende of milieuvervuilende 

bedrijven.  gegrond 

De begrippen verwijzen niet zozeer naar de gewestplanbestemming, maar het 

is een terminologie om aan te geven dat er geen hinderlijke bedrijven op de 

site kunnen komen. In het BPA wordt gesproken over nijverheid die niet 

storend is voor de woonomgeving. Er wordt beslist de benaming aan te 

passen. 

 

d) Zone 5: Maximale bouwhoogte 11m ipv 10m. dit is een functionele hoogte, 1m 

extra voor visuele kwaliteit.  ongegrond 

De hoogtes zijn aangepast aan moderne bedrijfsvoering (van 9 naar 10m). 

Vanwege de ligging in het dorp is het niet aangewezen hier hoger in te gaan.  

 

e) Bestaande ontsluitingen behouden + personenwagens langs Kapelstraat. 

ongegrond 

Zie hoger. 

 

f) Ofwel bouwvoorschriften uit art. 6.4 enkel laten gelden voor gebouwen met 

wonen of aan het wonen verwante functies en niet aan het wonen verwante 

activiteiten. Een aanvraag moet getuigen van goede ruimtelijke ordening en 

een aanvraag moet getuigen van hoogwaardige architectuur met enkele 

kwaliteitsvoorstellen. ongegrond 

Ofwel kroonlijsthoogte van max. 8m, plat of hellend dak van max. 45° aan de 

straatzijde. 

De vraag is niet duidelijk gezien tweemaal dezelfde bestemmingszone 

opgesomd wordt. Vermoedelijk bedoelt men de voorschriften niet te laten 

gelden voor aan het bedrijf gerelateerde functies. 

Dit gaat concreet over de zone langs de Brugsestraat (6B) en de zone achter 

de woningen van de Brugsestraat (6A). 

De voorschriften voorzien reeds een vrije dakvorm. Er is een uitzondering 

voorzien voor de bouwdiepte op het verdiep. Wat de kroonlijsthoogte betreft 

wordt enerzijds dezelfde hoogte voorzien om in de Brugsestraat (6A) het 

gabariet in dezelfde lijn te houden als de rest van de bebouwing. Zone 6B 

fungeert als een overgangszone tussen de bedrijfszone en de woningen 

waardoor een hoogte vastgelegd is, onafhankelijk van de functie. Gezien het 



niet over productie gaat, kunnen gerelateerde functies binnen diezelfde hoogte 

gehuisvest worden. 

 

g) Zone 6: terreinbezetting beperkt tot 65% bij percelen > 500m2. Indien geen 

gebouwen, maar enkel verharding voor parking: optrekken tot 80%  

ongegrond 

De terreinbezetting gaat over bebouwing en niet-waterdoorlatende verharding. 

Dit betekent concreet dat een parking kan aangelegd worden met een hogere 

terreinbezetting, maar dan wel in waterdoorlatende materialen. Het voorschrift 

heeft een watergerelateerde doelstelling en er kan dus niet op basis van 

functie hiervan afgeweken worden.  

 

h) Zone 1 en zone 6: terreinbezetting formuleren op basis van eigendom en niet 

per individueel perceel. gegrond 

Er kan inderdaad een aanvraag met een combinatie van aanpalende percelen 

ingediend worden. Eigendom lijkt echter ook niet de juiste term, want een 

gezamenlijk project van twee verschillende eigenaars is evenzeer mogelijk. Er 

wordt de ontwerper gevraagd dit duidelijker te omschrijven.  

 

i) Art. 6.5 is overbodig: paalt niet aan Kapelstraat, dus geen uitspraak over 

ontsluiting. deels gegrond, deels ongegrond 

De zone 6A grenst niet aan de Kapelstraat, maar zou wel kunnen ontsluiten 

richting Kapelstraat. Nu is deze zone eigendom van het bedrijf. Bij een 

eventuele afstoting moet een uitweg voorzien worden richting Brugsestraat. 

Het voorschrift heeft dus wel degelijk zin. Voor zone 6B Brugsestraat is dit niet 

aan de orde. Er kan in het voorschrift gespecifieerd worden dat het enkel voor 

6A geldt.  

 

j) Zone 2, 7 en 11 inperken  ongegrond 

Zie hoger punt a. 

 

k) Verplichte voorbouwlijn op de rooilijn. De overdruk komt niet overeen met de 

scheiding tussen zone voor weginfrastructuur en zone voor gemengde functies 

of zone voor wonen met beperkte nevenfuncties. De overdruk stopt opeens. 

Vraag tot schrappen lijn ter hoogte van eigendommen Masureel om de nodige 

flexibiliteit en vrijheid te bieden om te kunnen bouwen. deels gegrond, 

deels ongegrond 

Het is een terechte opmerking dat de verplichte voorbouwlijn op de rooilijn 

niet klopt als aanduiding. Dit is de verplichte bouwlijn, die garandeert dat het 

straatprofiel en straatbeeld van de Kapelstraat, als verlengstuk van de 

historische kern behouden blijft. De terminologie moet aangepast worden naar 

‘verplichte bouwlijn’. 

De lijn moet het typische karakter van de dorpskern en Kapelstraat bewaren. 

Er wordt vastgesteld dat de lijn temidden een perceel stopt. Het volledige 

perceel moet aangeduid worden. 

 

l) Overdruk voetgangers- en fietsersverbinding  ongegrond 

zie hoger 

 

m) Aanduiding inventarispanden niet meer actueel: 2 panden gesloopt. 

gegrond 

De panden zijn inderdaad gesloopt en zijn niet meer opgenomen in hoofdstuk 

bouwkundig erfgoed, maar ze komen wel nog voor op kaart p. 31. Deze 

moeten verwijderd worden. 

 

6. xxx, xxx, 8531 Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 25.01.2018 

 



- Brugsestraat 15: Hellend dak van 45° met nokhoogte 13. Woning bestaat uit 

twee verdiepingen met een plat dak. Kroonlijsthoogte 7m. Woning overschrijdt 

deze afmeting aan voor- en achterzijde Bij her- of verbouwing actuele situatie 

behouden. ongegrond 

De woning bestaat uit 3 bouwlagen met een plat dak en heeft een aanduiding 

van hoge locuswaarde. 

In het vigerende BPA gelden een maximale kroonlijsthoogte van 6,5m en een 

nokhoogte van 12m met een verplicht hellend dak. Deze waarden werden 

verhoogd, vanuit de optiek van steeds meer voorwaarden naar isolatie.  

De actuele kroonlijsthoogte van de woning overschrijdt de kroonlijsthoogte in 

het vigerende BPA en ondanks de verhoging in het RUP, ook die in het RUP. 

Dit betekent niet dat de huidige toestand niet kan behouden blijven, ook bij 

verbouwing. Sloop voor een pand met hoge locuswaarde is onwaarschijnlijk. 

Mocht dit toch toegelaten worden, dan legt voorschrift 18.3 bij herbouw op dat 

er verwezen moet worden naar het oorspronkelijke gevelbeeld. Dit laat een 

herbouw met hetzelfde gabariet toe. Hetzelfde geldt voor het plat dak. 

Voor uitbreiding dient men zich te schikken naar de maximale gabarieten in de 

voorschriften. 

 

- Voorschrift hellend  dak met één bouwlaag. In Hulste dorp zijn er woonentiteiten 

met 2 bouwlagen in het dak. Toelaten vanuit het gelijkheidsbeginsel.  

ongegrond 

In het huidige BPA zijn enkel gabarieten opgenomen en niet de hoeveelheid 

bouwlagen in het dak. Twee woonlagen in een dak zorgen voor een verschaling 

van de dakvolumes, die om licht binnen te trekken, voorzien worden van 

uitbouwen of insnijdingen. Die dakvolumes overheersen het straatbeeld in een 

historische kern en schaden het authentieke karakter ervan. Het is niet evident 

om zonder uitbouwen of insnijdingen kwalitatieve woonruimtes te gaan voorzien.  

Het niet voorzien van twee bouwlagen in het dak is bijgevolg ingegeven vanuit 

planologische, historische en esthetische redenen. Het gegeven dat er in het 

verleden een minderheid als dusdanig toch is gerealiseerd, is geen reden om dit in 

de toekomst alsnog toe te laten. Dit betekent dat geen enkel bestemmingsplan de 

voorschriften zou kunnen wijzigen (verstrengen), of dat er geen enkele wetgeving 

zou kunnen verstrengen. Het gelijkheidsbeginsel wordt in die zin gerespecteerd 

dat alle gebouwen of percelen binnen het plangebied van het RUP én in die 

specifieke zone, alle onder hetzelfde voorschrift vallen en vanaf de goedkeuring 

van het RUP daarnaar behandeld worden (gelijke behandeling in gelijke gevallen).  

 

- In de Kapelstraat mag er maar op 3m van de perceelsgrens gebouwd worden. 

Dit betekent voor eigendom tussen 1 en 5 dat er 2m achteruit moet gebouwd, 

daar waar de bebouwing nu op één lijn staat. Dit is een feitelijke onteigening.  

deels gegrond, deels ongegrond 

De bebouwing 5,9,11,13 staat inderdaad op één lijn. De garages van nr. 5+ 

daarentegen staan vooruit gebouwd, in tegenstelling wat vermeld wordt in het 

bezwaar. De voorschriften en het plan beogen dat de voorbouwlijn daar identiek 

wordt, dus dat bij afbraak en heropbouw inderdaad naar achter moet gebouwd 

worden. Dit is echter geen onteigening. Integendeel, in het vigerende BPA wordt 

de zone voor wegenis nog deels op het perceel getekend, wat nu niet meer het 

geval is. Het opschrift van overdruk 12 ‘voorbouwlijn op de rooilijn’ is in die zin 

verwarrend, gezien het in de Kapelstraat geen rooilijn betreft. Dit wordt best 

aangepast. 

 

7. xxx voor de BVBA Likahu, Brugsestraat 15, 8531 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 25.01.2018. Eigendom  

 



- Brugsestraat 13: Voorschrift hellend met één bouwlaag. In Hulste dorp zijn er 

woonentiteiten met 2 bouwlagen in het dak. Toelaten vanuit het 

gelijkheidsbeginsel.  ongegrond 

Zie hoger 

 

- In de Kapelstraat mag er maar op 3m van de perceelsgrens gebouwd worden. 

Dit betekent voor eigendom tussen 1 en 5, 2m achteruit, daar waar de 

aanpalende eigendommen op één lijn staan. Dit is een feitelijke onteigening.  

deels gegrond, deels ongegrond 

Zie hoger. 

 

Overige advies GECORO 

 

- De naamgeving van het RUP is verschillend, soms is er sprake van Dorpskom 

Hulste, dan weer van Hulste Dorp. Er wordt gesuggereerd Hulste Dorp te kiezen. 

- Ook in andere artikelen (1.2) en het grafisch plan moet de terminologie 

voorbouwlijn op verplichte rooilijn aangepast worden naar verplichte bouwlijn. 

- Bij het voorschrift over nevenschikking wordt zowel nieuwbouw als vervangbouw 

gebruikt, waardoor niet duidelijk is in welke gevallen het geldt. Dit moet verduidelijkt 

worden. 

- De straatnamen op het plan moeten nagekeken worden en staan niet altijd op de 

juiste locatie vermeld. 

 

De watertoets toont aan dat er voldoende maatregelen worden genomen bij het 

gemeentelijk RUP (voorschriften) om de schadelijke effecten te vermijden, te beperken, 

te herstellen of te compenseren. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken kwam bijeen in zitting van 14.02.2018 en 

onderstaand werd besproken: 

 

Er wordt akkoord gegaan met het advies van de GECORO, inclusief de 

opmerkingen van de GECORO die niet uit een bezwaar voortkwamen, behoudens 

onderstaande: 

 

Bezwaar 5 

Ondergeschikte aanpak – punt a 

De meeste zuidelijke percelen aan de Kapelstraat die reeds in de bedrijfsvoering 

ingezet worden (2 kadastrale percelen naast zone 5 met vergunde activiteiten) 

kunnen om die reden in zone 5 geïncorporeerd worden. 

Ondergeschikte aanpak – punt i 

Het voorschrift 6.5 is aan de orde in zone 6A en 6B, immers in zone 6B zou een 

ontsluiting via de aanpalende eigendom van het bedrijf aan de Kapelstraat 

mogelijk zijn. Het voorschrift moet dit verhinderen en er is dus geen aanpassing 

vereist. 

 

 

  



Bezwaar 6 

Er wordt gevraagd waarom het eerste deel van het bezwaar ongegrond verklaard 

wordt, terwijl uit de tekst blijkt dat de herbouw inderdaad mogelijks is. Aangezien 

de overdruk erfgoed (18.3) inderdaad verwijst naar het oorspronkelijke 

gevelbeeld is behoud van de actuele situatie mogelijk. Omdat er niets aan het RUP 

veranderd moet worden, is het bezwaar dus ongegrond. 

De raadscommissie vraagt om dit in de toelichting bij de voorschriften te duiden. 

 

 

Het bezwaar van LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel Edition, 

bvba Masureel Distribution en nv Masureel International voor wat betreft het aanpassen 

(uitbreiden) in functie van eigendomsstructuur langs de Kapelstraat met daaraan 

gekoppeld het vervallen van zone 2, zone 7 en overdruk 11 van de betrokken percelen 

werd door de GECORO enkel behandeld in functie van de gevraagde uitbreiding van de 

zone voor gemengde functies. Het bezwaar vermeldde echter ook een kleine uitbreiding 

i.f.v. eigendommen van de zone 5 voor bedrijvigheid. Dit zijn de percelen waar de 

raadscommissie op doelde met de meest zuidelijke percelen in de Kapelstraat waar reeds 

bedrijfsvoering is. Dit zijn kleine percelen met een vergunde bedrijfsvoering, waardoor de 

uitbreiding van zone 5 op die percelen gerechtvaardigd is. 

 

Voor wat betreft het bezwaar van LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba 

Masureel Edition, bvba Masureel Distribution en nv Masureel International voor wat 

betreft  de flexibiliteit van het tracé van de voetgangers- en fietsersverbinding,  wordt 

opgemerkt dat de doelstelling van het plan inhield dat het tracé flexibel was, getuige de 

symbolische aanduiding. Gezien echter bij de overdruk garageweg, eveneens met flexibel 

tracé, letterlijk deze vermelding staat, is het aangewezen ook bij de aanduiding van voet- 

en fietsersverbinding deze toevoeging van flexibel tracé te doen. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken kennis genomen. 

 

Artikel 84 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning voorziet dat 

verkavelingsvergunningen kunnen vernietigd worden door de aanneming van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan. De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp 

RUP zijn aangepast aan de hedendaagse noden en laten meer bouwmogelijkheden toe 

dan de verouderde voorschriften van de verkavelingen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 de artikelen 2.2.21, 2.2.22 en 2.2.23 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

 het artikel 84 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 

 decreet van 27 april 2007 tot wijziging van titel IV van het decreet van 05 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

 artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18.03.2003 en 

latere wijzigingsdecreten 

 Het gemeentedecreet en in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen 

beperken de artikels 42 en 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:  

 

Alle bovenvermelde bezwaarschriften en adviezen worden naar vorm en termijn 

ontvankelijk verklaard. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad maakt het advies van de Gecoro dd. 31.01.2018 inzake de ingediende 

bezwaren en adviezen tot het zijne behoudens: 

- Het bezwaar van LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel 

Edition, bvba Masureel Distribution en nv Masureel International voor wat betreft 

 de overbodigheid van voorschrift 6.5 

 de flexibiliteit van het tracé van de voetgangers- en 

fietsersverbinding  

- Het bezwaar van xx, xxx, 8531 Harelbeke voor wat betreft het behoud van de 

actuele situatie Brugsestraat xx (plat dak, nok- en kroonlijsthoogte)  

 

Artikel 3: 

 

Het bezwaar van LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel Edition, 

bvba Masureel Distribution en nv Masureel International  voor wat betreft het aanpassen 

(uitbreiden) zone voor bedrijvigheid in functie van eigendomsstructuur langs de 

Kapelstraat met daaraan gekoppeld het vervallen van zone 2, zone 7 en overdruk 11 van 

de betrokken percelen, dat niet door de GECORO geadviseerd werd,  wordt gegrond 

verklaard. 

 

Artikel 4: 

 

Het bezwaar van LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel Edition, 

bvba Masureel Distribution en nv Masureel International voor wat betreft de 

overbodigheid van voorschrift 6.5 wordt ongegrond verklaard. 

 

Artikel 5: 

Het bezwaar van LDR, Hertsbergstraat 4, 8020 Oostkamp, voor bvba Masureel Edition, 

bvba Masureel Distribution en nv Masureel International voor wat betreft de flexibiliteit 

van het tracé van de voetgangers- en fietsersverbinding wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 6: 

 

Het bezwaar van xxx, xxx, 8531 Harelbeke voor wat de betreft het behoud van de 

actuele situatie Brugsestraat xx (plat dak, nok- en kroonlijsthoogte) wordt deels 

gegrond, deels ongegrond verklaard. 

 

Artikel 7: 

 

Het advies van de GECORO, meerbepaald titel ‘overige advies GECORO’, wordt gevolgd. 

 

Artikel 8: 

 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Hulste Dorp’ wordt 

definitief vastgesteld. 

 

  



Artikel 9: 

 

Alle verkavelingen binnen de grenzen van het ontwerpplan worden opgeheven. 

 

Artikel 10: 

 

Het dossier wordt overgemaakt aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen en 

aan de Vlaamse Regering. 

 

3. Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren studiecontract, raming 

(20.000 + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

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

verschillende scholen ontsluiten via deze weg.  Deze weg kreeg recent het statuut van 

fietsstraat. 

 

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

 

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

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

gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. 

 

Huidige legislatuur opteert ervoor om de vernieuwing uit te voeren na de realisatie van 

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

vermijden.  Deze bouwwerken zitten nu in een laatste fase. 

 

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

vroegere politiegebouw eveneens te laten uitvoeren. 

 

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

Ballingenweg” op te maken. 

 

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

daartoe een samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax op te starten. 

 

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

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

afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden leiden. 

De gemeenteraad hechtte op 10.03.2008 haar goedkeuring aan de overdracht van de 

stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

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

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

ontwikkelen van de rioleringsnetten.  De overdracht gebeurde om tegen 2015 te voldoen 

aan de wettelijke en Europese verplichting om een goede kwaliteit te bekomen van 

oppervlakte-, kust- en grondwater. 

De startdatum van de exploitatie door CVBA Infrax werd bepaald op 01.01.2009. 

Voor lopende nieuwe wegenis- en rioleringsprojecten dienden de Stad en CVBA Infrax 

bijgevolg samen te werken. 

 

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

overeenkomst ondertekenen waarbij CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur wordt 

aangesteld.  Het algemeen principe is dat CVBA Infrax instaat voor de (her)aanleg van de 



rioleringsinfrastructuur terwijl Stad Harelbeke instaat voor de constructies buiten de 

sleuf- en werkbreedte van de rioleringswerken. 

Dit is een dossier zonder VMM bijdrage waardoor CVBA Infrax 25 % betaalt van de 

rioleringskosten en de Stad instaat voor de resterende 75 %.  Bij het alsnog bekomen 

van een VMM bijdrage komt dit te vervallen en worden de volledige rioleringskosten door 

CVBA Infrax gedragen. 

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

en Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 

Het groeperen van deze werken, vereist het afsluiten van een samenwerkings-

overeenkomst met CVBA Infrax waarin de rechten en plichten van beide partijen worden 

vastgelegd. 

Belangrijk hierbij is dat CVBA Infrax als opdrachtgevend bestuur optreedt. 

 

Het basisprincipe van deze overeenkomst is dat beide partijen – verhoudingsgewijs hun 

aandeel in de werken – instaan voor de rechtstreekse betaling van de studiekosten, de 

werken en de toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

 

De gemeenteraad verleende op 11.09.2017 goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax. 

 

Het is aangewezen dat de Stad Harelbeke en CVBA Infrax – naast het afsluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk een ontwerper aanstellen voor het opstellen 

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

ontwerp en –verwezenlijking en bodemsanering voor “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg”. 

 

In het kader van deze opdracht is door CVBA Infrax een ereloonovereenkomst 

opgemaakt. 

 

De uitgave voor het stadsaandeel van de studieopdracht wordt geraamd op € 20.000,00 

exclusief 21 % btw of € 24.200,00 inclusief btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en gezien deze 

gunningswijze de meeste waarborgen biedt qua prijsvorming en service. 

 

Het krediet voor het aandeel van de Stad is voorzien worden bij het investeringsbudget 

2018 onder budgetcode 214007/020000-GGZ-GGZ 70.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen : 

 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

- 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 18 april 2017 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. 

- 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 gehecht aan de ereloonovereenkomst en de raming voor de opdracht 

met als voorwerp studie “Infrastructuurwerken Ballingenweg” opgemaakt door CVBA 

Infrax.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de 

ereloonovereenkomst en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor 

de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  De 

kostenraming bedraagt € 20.000,00 exclusief 21 % btw of € 24.200,00 inclusief btw. 

 

Artikel 2: 

 

Hogergenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De budgetten voor het stadsaandeel van de studieopdracht “Infrastructuurwerken 

Ballingenweg” zijn voorzien bij het investeringsbudget 2018 onder budgetcode 

214007/020000-GGZ-GGZ 70. 

 

4. Infrastructuurwerken private verkaveling "Bosdreef" (VK NV Groep 

Huyzentruyt). Goedkeuren tracé der werken. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op gronden gelegen op het einde van de Bosdreef ter hoogte van woning Bosdreef 44 zal 

NV Groep Huyzentruyt, gevestigd Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie, een 

verkaveling realiseren.   

 

De verkaveling omvat 6 loten voor halfopen bebouwing en 2 loten voor gesloten 

bebouwing.  Er wordt ook voorzien in 8 parkeerplaatsen in de vorm van 2 parkeerhavens.  

Het geheel heeft een totale oppervlakte van 0 ha 15 a en 96 ca.   

 

De verkaveling is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk (K.B. 

04.11.1977). 

 

Voor de uitrusting van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

  



De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Het tracé der wegenis wordt aan de gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in het Gewestplan Kortrijk (zie hoofdstuk 8 art. 47 van het besluit 

van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning). 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het tracé van de wegenis in de private verkaveling 

“Bosdreef” (VK NV Groep Huyzentruyt)”. 

5. Infrastructuurwerken in de private verkaveling “Zuidstraat-Merelstraat” (VK 

BVBA Hexia). Goedkeuren tracé der werken. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op gronden gelegen in het binnengebied tussen de Zuidstraat, de Merelstraat en de 

ingekokerde Arendsbeek aan de achterzijde van de woningen in de Vinkenstraat zal BVBA 

Hexia, gevestigd Menenstraat 39/1 te 8560 Wevelgem, een verkaveling realiseren.   

 

De verkaveling omvat 5 loten voor meergezinswoningen rond een groen domein met 

park- en woonerfkarakter en heeft een totale oppervlakte van 0 ha 90 a en 64 ca.   

 

De verkaveling is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk (KB 

04.11.1977). 

 

Voor de in- en uitrit van de verkaveling dient wegenis en infrastructuur aangelegd te 

worden. 

 

De verkavelingsovereenkomst, die voorziet in de uitvoering van de infrastructuur- en 

uitrustingswerken in verband met de verkaveling en die deze volledig ten laste van de 

verkavelaar legt, zal overeenkomstig artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningsverlenende overheid, 

hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ook het bestek betreffende de uitrustingswerken zal aan het college van burgemeester 

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 



Het tracé der werken wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd omdat dit niet volledig 

nauwkeurig bepaald is in het Gewestplan Kortrijk (zie hoofdstuk 8 art. 47 van het besluit 

van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning). 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het tracé van de opdracht met als voorwerp 

“Infrastructuurwerken in de private verkaveling “Zuidstraat-Merelstraat” (VK BVBA 

Hexia)”. 

DEPARTEMENT FACILITY 

6. Installaties, machines en uitrusting cultuur: dimmers.  Goedkeuring bestek, 

raming (16.528,93 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Verschillende dimmers (theatertechnisch materiaal) van het cultuurcentum begeven het 

en zijn aan vernieuwing toe. 

 

In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting cultuur: dimmers” 

werd een bestek met nr. NH-508 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 

Departement Facility - Aankoop. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 

incl. 21% btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

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

budgetcode 230000/070500-VT-VT 51. 

 

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 artikel 42, § 

1, 1° a (limiet van € 144.000,00 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 artikel 90 1°. 



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

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 

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. NH-508 en de raming voor de opdracht “Installaties, machines en 

uitrusting Cultuur: Dimmers”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement 

Facility - Aankoop wort 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 € 16.528,93 excl. btw of € 

20.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

7. WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). Gewone 

algemene Vergadering van 28.03.2018. Goedkeuren agenda en bepalen 

mandaat vertegenwoordiging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 12.02.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering van 

WIV, die doorgaat op dinsdag 28.03.2018 om 18.00 uur. Zij gaat een buitengewone 

algemene vergadering om 19 uur vooraf met betrekking tot de overdracht van 

algemeenheid aan de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.  

 

De gewone algemene vergadering vindt plaats in de vergaderzaal “Dakcafé” in het 

Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 met volgende agenda: 
 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2017.  

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017.  

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 



5. Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en 

van het verslag ter zake van de commissaris. 

6. Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het 

Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal van de verlenging van de grond-

concessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 2022. 

7. Varia en dankwoord. 

 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Alexander De Waele, raadslid en 

mevrouw Marijke Ostyn, raadslid, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd mevrouw Fleur De Buck aangesteld 

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

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

 

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

gewone algemene vergadering van 28.03.2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 43 

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar volgende vorige beslissingen: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013; 

- het gemeenteraadsbesluit van 16.02.2015; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende de goedkeuring van de agenda 

en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de gewone 

algemene vergadering van WIV op 28.03.2018. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van WIV van 28.03.2018, zoals opgenomen in 

de uitnodiging van 12.02.2018, wordt op basis van de bekomen documenten en 

toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis van de 

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

  



DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

8. Extern verzelfstandigd agentschap vzw HISE.  Omvorming naar een private 

VZW met het oog op opschaling via de VZW Groep Ubuntu, goedkeuring 

overeenkomst af te sluiten tussen de VZW HISE, de VZW Groep Ubuntu, 

de stad Harelbeke en het OCMW Harelbeke, goedkeuring gewijzigde 

statuten en vertegenwoordiging.   

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

De raad van bestuur en de algemene vergadering van VZW Hise maakte een strategische 

oefening om het project een duurzame toekomst te geven.  

 

Uit het extern opgemaakt meerjarenplan bleek al dat VZW Hise een te complexe 

organisatie was met te veel en te kleine afdelingen met telkens eigen reglementering. Er 

werd gekozen om de drie afdelingen - de afdeling lokale diensteneconomie, de afdeling 

dienstencheques en de afdeling arbeidszorg op te schalen naar een grotere externe 

organisatie.  

 

De afdeling lokale diensteneconomie werd overgeheveld naar de regionaal 

georganiseerde VZW Effect. 

 

De afdeling dienstencheques werd overgeheveld naar een nieuwe VZW die de 

strijkwinkels van Kuurne, Zwevegem en nu ook die van Harelbeke overkoepelt, VZW 

Comforte. 

 

Op die wijze blijft binnen de VZW Hise nog de afdeling arbeidszorg over.  De 

voorliggende beslissing heeft betrekking op de opschaling van deze afdeling. 

 

2. 

 

Voor wat betreft de afdeling arbeidszorg waarin mensen met een multiple problematiek 

en een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden “tewerkgesteld”, werd ook gezocht 

naar een overnemer waardoor de doelgroep-medewerkers verder aan de slag kunnen in 

Harelbeke en waar ook de personeelsleden van de VZW Hise kunnen worden 

tewerkgesteld.  

 

Er werden een aantal krachtlijnen voor een dergelijke overname vastgelegd door de raad 

van bestuur van de VZW en er werd aan twee organisaties (De Waak en Ubuntu) 

gevraagd om op basis van deze krachtlijnen een voorstel te formuleren.  

Zo moeten alle personeelsleden worden overgenomen met minstens eenzelfde 

loonpakket en moet de werking in Harelbeke behouden worden.  

 

Er werd een procedure uitgewerkt door de raad van bestuur om tot een verantwoorde 

keuze te komen.  

 

Uiteindelijk  opteerde de algemene vergadering van de VZW er op 07.12.2017 voor om 

met de groep Ubuntu in zee te gaan.  

 

In het voorstel van Ubuntu blijft de VZW HISE bestaan, evenwel na zijn karakter van 

extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) te hebben verloren, 

maar waarbij stad en OCMW in de algemene vergadering en de raad van bestuur wel nog 

een vertegenwoordiging hebben (wat de stad betreft telkens twee vertegenwoordigers, 

waarvan één niet behoort tot de bestuursmeerderheid en wat het OCMW betreft één 



vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 stadsvertegenwoordiger in de raad 

van bestuur).  De opschaling via VZW Groep Ubuntu vereist dan ook een aanpassing van 

de statuten van de VZW HISE, zodat de strategische en operationele aansturing van de 

VZW door de VZW groep Ubuntu zal gebeuren.  

 

3. 

 

De gemeenteraad nam – onder de vorm van het vergaderingsverslag - kennis van het 

voorstel van de algemene vergadering van de VZW van 07.12.2017 waarbij gekozen 

werd voor Ubuntu. 

 

De gemeenteraad neemt – op dezelfde wijze - ook kennis van de motieven die de 

algemene vergadering daarbij hanteerde – meer bepaald de formeel gemotiveerde 

tussenkomst van de voorzitter die besluit tot een keuze voor Ubuntu - en sluit zich 

daarbij uitdrukkelijk aan, zodat deze aldaar gehanteerde motieven geacht moeten 

worden ook de motieven gehanteerd door de gemeenteraad te zijn. 

 

4. 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat het aangewezen is in de louter privaatrechtelijke 

VZW HISE verder te participeren omwille van volgende motieven: 

- Het belang van een aanbod aan arbeidsmatige activiteiten op het grondgebied van 

Harelbeke 

- De nauwe relatie tussen de trajectwerking van het OCMW voor mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsmatige activiteiten   

- De grote nood aan een brede ondersteuning van mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt in hun dagelijkse leven   

Dergelijke participatie is mogelijk overeenkomstig art. 195 van het gemeentedecreet.  

 

De gemeenteraad stelt vast dat, ingevolge de aanpassing van de statuten, het wettelijk 

vermoeden ingesteld door art. 225 par. 3 van het gemeentedecreet niet geldt. 

 

De gemeenteraad is eveneens van oordeel dat de louter privaatrechtelijke VZW HISE niet 

belast wordt met een taak van gemeentelijk belang omdat ondermeer binnen het nieuwe 

decreet W² het operationaliseren van arbeidsmatige activiteiten veeleer als taak wordt 

voorbehouden voor de particuliere sector die hiertoe beter is uitgerust en een breder 

ondersteuningspakket kan aanbieden. Meer dan vroeger moeten arbeidsmatige 

activiteiten daarenboven binnen een economisch kader worden gesitueerd binnen een 

specifieke sociaal-economische context.   

  

De gemeenteraad is van oordeel dat de huidige beslissing nu moet worden genomen 

omdat het decreet W² nu volop wordt uitgerold. Dit decreet zorgt overal in Vlaanderen 

voor een opschaling van de arbeidsmatige activiteiten. Deze activiteiten moeten hierbij 

nauwer aansluiten bij het regulier economisch circuit.  

  

6. 

 

Aan de gemeenteraad wordt ook een overeenkomst voorgelegd af te sluiten met de VZW 

Groep Ubuntu, het OCMW en de VZW HISE. 

 

Deze overeenkomst bevat bepalingen aangaande het behoud van het personeel, de 

exploitatietoelage, de samenwerking tussen stadsbestuur, OCMW en de VZW groep 

Ubuntu, de participatie van het lokaal bestuur aan de werking van VZW Hise, de 

participatie in de NV bedrijvencentrum, het opdrachtenpakket en de verdere uitvoering 

van de overeenkomst.  

 



De gemeenteraad is van oordeel dat de overeenkomst evenwichtig is en voldoende de 

stadbelangen dient. 

 

De gemeenteraad is bevoegd om deze overeenkomst goed te keuren op grond van de 

restbevoegdheid neergelegd in art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet. 

 

7. 

 

Het voorgaande vereist een aanpassing van de statuten van de VZW HISE.  Deze wordt 

aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

De gemeenteraad is daartoe bevoegd bij toepassing van art. 43 par. 2, 5° van het 

gemeentedecreet. 

 

Het voorstel van overeenkomst en de aanpassing van de statuten zijn vooraf besproken 

met OCMW Harelbeke en VZW groep Ubuntu  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen zoals van kracht; 

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

artikelen 42 par. 1, 195, 225 tot en met 230 en de artikelen 245 tot en met 247; .   

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

- de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18.07.2011 aanpassing van de statuten van 

VZW Hise in het kader van de verzelfstandigingsoperatie, goedkeuring; de  

gemeenteraadsbeslissing d.d. 21.11.2011 VZW Hise, omvorming tot extern 

privaatrechtelijk agentschap, hernemen beslissing tot omvorming, goedkeuring 

overwegingsnota, statuten en samenwerkingsakkoord.    

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Om deze redenen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Art 1.  

 

Kiest in het kader van de opschalingsoperatie van de VZW Hise, extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm van de stad Harelbeke, voor de groep Ubuntu. 

 

Beslist meteen een einde te stellen aan het extern verzelfstandigd karakter in 

privaatrechtelijke vorm van deze VZW en hem om te vormen naar een VZW buiten het 

kader van de artikelen 245 t.e.m. 247 van het gemeentedecreet. 

 

Beslist bij toepassing van art. 195 van het gemeentedecreet te blijven te participeren in 

de VZW omgevormd naar een VZW buiten het kader van de artikelen 245 t.e.m. 247 van 

het gemeentedecreet. 

 

Geeft de stadsvertegenwoordiging in de organen van de VZW HISE instructie bij het nemen 

van beslissingen in voormelde zin te stemmen. 

 

  



Art. 2. 

 

Keurt in uitvoering van artikel 1 de overeenkomst af te sluiten met de VZW HISE, de VZW 

Groep Ubuntu, de stad Harelbeke en het OCMW Harelbeke goed luidend als volgt: 

 

Overeenkomst 

 

Tussen de volgende partijen 

 

1. VZW Groep Ubuntu met ondernemingsnummer 419 258 348 met zetel te 

Blokkestraat 29A te 8550 Zwevegem alhier vertegenwoordigd door Eric Marijsse, 

voorzitter en Johan Timperman, afgevaardigd bestuurder handelend in naam en voor 

rekening van de VZW Ubuntu    

 

2. VZW Hise met ondernemingsnummer 0881 337 149 en zetel G. Deprezstraat 

2 te 8530 Harelbeke alhier vertegenwoordigd door Patrick Claerhout, voorzitter en 

Martin Vandebuerie, secretaris handelend in naam en voor rekening van VZW Hise. 

 

3. Stadsbestuur Harelbeke met zetel Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke alhier 

vertegenwoordigd door de heer Alain Top, Burgemeester en Carlo Daelman, 

secretaris, handelend in naam en voor rekening van de stad in uitvoering van een 

beslissing van de gemeenteraad van 19.03.2018  

 

4. OCMW Harelbeke met zetel Paretteplein 17 te 8530 Harelbeke, alhier 

vertegenwoordigd door de heer Dominique Windels, voorzitter en Hans Piepers, 

secretaris handelend in naam en voor rekening van OCMW Harelbeke  

 

is in het kader van de opschaling van de werking van VZW Hise binnen de groep Ubuntu 

het volgende overeengekomen.  

 

I. Doelstelling   

 

Mede ingevolge de veranderingen in het landschap van de sociale economie en om te 

komen tot een betere rendabiliteit werkt VZW Hise reeds geruime tijd aan de opschaling 

van het project.  

Voordien werd reeds de afdeling lokale diensteneconomie opgeschaald naar VZW Effect 

en de afdeling dienstencheques naar de VZW Comforte.  

Nu besliste de algemene vergadering om de resterende afdeling arbeidszorg op te 

schalen naar de groep Ubuntu. Hiermee wil men een duurzame toekomst geven aan het 

project binnen een groter geheel.  

Zowel het stadsbestuur als het OCMW van Harelbeke blijven het project ten volle 

ondersteunen via een exploitatietoelage door het stadsbestuur en de detachering van een 

zorgbegeleider door het OCMW. 

  

II. Verdere inhoudelijke bepalingen 

 

a. Overnamestructuur  

De VZW HISE blijft bestaan maar verliest haar karakter van extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP).  De samenstelling van de algemene 

vergadering en de raad van bestuur wordt via een statutenwijziging aangepast zodat aan 

de VZW groep Ubuntu de strategische en operationele aansturing wordt verzekerd. VZW 

HISE wordt zodoende één van de satelliet-VZW’s van de VZW groep Ubuntu. Het ontwerp 

van statuten, dat de Groep Ubuntu vzw bij deze expliciet aanvaardt, is aan deze 

overeenkomst gehecht. 

Zolang de stad dit wensten deze overeenkomst loopt garandeert de Groep Ubuntu vzw 

aan het lokaal bestuur een minderheidsparticipatie via een vertegenwoordiging in de 

algemene vergadering en de raad van bestuur op de hierna bepaalde wijze. 



  

b. stadstoelage 

VZW Hise behoudt haar werking op het bedrijvencentrum tot 31.03.2026 en krijgt voor 

de periode tot en met 31.03.2026 en tot zolang de werking aldaar wordt behouden een 

jaarlijkse exploitatietoelage voor de huur van de locatie op het bedrijvencentrum. Deze 

toelage wordt berekend op basis van het gebruik van 4 units van 30 X 11 m (unit 2,3,4 

en 5) met daarnaast een sanitair blok en kleedkamers/douches, een vergaderzaal/refter 

en 2 kantoren Alleen de effectieve huurprijs, exclusief energie en eventuele belastingen 

zal worden gesubsidieerd.    

c. Personeel  

Het thans in dienst zijnde personeel blijft op de loonlijst van VZW Hise met minstens de 

huidige rechtspositieregeling.  

De zorgbegeleider, die werd gedetacheerd vanuit OCMW Harelbeke, blijft verder 

gedetacheerd naar VZW Hise.  

De boekhoudster van VZW Hise zal ingeschakeld worden in de dienst boekhouding en 

administratie van de groep Ubuntu. 

  

d. Organisatiestructuur  

De groep Ubuntu zal een eigen organisatiestructuur uitwerken voor VZW Hise en die 

tijdig communiceren naar de medewerkers van VZW Hise.  

 

e. Participatie van het lokaal bestuur 

De participatie van het lokaal bestuur wordt voorzien in de raad van bestuur en de 

algemene vergadering van VZW Hise (vastgelegd in de statuten) en via diverse 

ambtelijke overlegmomenten.   

 

De participatie in de algemene vergadering en de raad van bestuur wordt op de volgende 

wijze gegarandeerd:  

- via een afvaardiging in de algemene vergadering van 1 lid van het stadsbestuur 

Harelbeke, 1 lid van het OCMW Harelbeke en één lid van een partij die niet 

behoort tot de bestuursmeerderheid binnen de gemeenteraad van Harelbeke.  

- via een afvaardiging van 1 lid van het stadsbestuur van Harelbeke in de raad van 

bestuur.  

 

f. Participatie in NV Bedrijvencentrum Harelbeke   

VZW Hise zal zijn aandelen (100) in de NV Bedrijvencentrum Harelbeke kosteloos 

overdragen aan de stad Harelbeke conform de statuten van de NV bedrijvencentrum 

Harelbeke. Indien de stad hierdoor de drempel van 40% van het aandelenkapitaal zou 

overstijgen zal VZW Hise eerst meewerken aan een kapitaalsverhoging, conform de 

statuten van de NV bedrijvencentrum Harelbeke zodoende dat voormelde kosteloze 

overdracht binnen voormelde drempel toch kan gebeuren. In geval de kosteloze 

overdracht tegen 31.12.2019 om gelijk welke reden geen doorgang kon vinden, dan zal 

VZW Hise de boekhoudkundige waarde van voormelde aandelen aan de stad uitbetalen. 

 

g. Opdrachtenpakket  

Het bestaande opdrachtenpakket van VZW Hise wordt behouden. Daarnaast engageert 

de Groep Ubuntu zich om activiteiten uit de exploitatie van het eigen semi-industrieel 

atelier van de groep over te brengen naar Harelbeke. Ook een integratie met het 

houtatelier van Talternatief het inlijstatelier en de K-lumet activiteiten wordt onderzocht 

en beoogd. 

    

h. Doelgroepmedewerkers  

De huidige doelgroep AMA medewerkers met een blijvende focus op doorstroom wordt 

behouden. Via convenanten met andere gemeenten en OCMW’s en via samenwerking 

met andere organisaties wordt de doelgroep uitgebreid. Er wordt maximaal ingezet op de 

mogelijkheden die het decreet W² biedt. Het volledig aanbod binnen de groep Ubuntu 

wordt ingezet voor de doelgroep-medewerkers. De toeleiding van lokale doelgroepers 



wordt verzekerd binnen de nieuwe AMA regelgeving en de toeleiding via OCMW wordt 

o.m. verzekerd door de detachering van de zorgbegeleider vanuit het OCMW. Ook de 

bestuursparticipatie van het lokaal bestuur is hiervoor een garantie.   

 

III. Verdere uitvoering 

Om uitvoering te geven aan deze overeenkomst dient het volgende te gebeuren:  

 Een aanpassing van de statuten van VZW Hise en de samenstelling van de raad 

van bestuur en de algemene vergadering waardoor het EVAP een privatieve VZW 

wordt operationeel en strategisch aangestuurd door de groep Ubuntu en waarbij 

het lokaal bestuur een minderheidsparticipatie heeft.  

 Een vaste medewerker van de groep Ubuntu wordt opgenomen in het dagelijks 

bestuur van VZW Hise om de overname te faciliteren. Op die manier wordt de 

groep Ubuntu zo snel mogelijk betrokken bij de beslissingen binnen VZW Hise. 

 Het sluiten van een overeenkomst tussen NV Bedrijvencentrum en VZW Hise voor 

het gebruik van de units in het bedrijvencentrum waarbij de huur en de 

exploitatiekosten en het deel van de onroerende voorheffing worden omschreven 

alsmede de verplichting tot onderhoud van het kantorengedeelte van het 

bedrijvencentrum, alsmede de manier waarop de facility-ondersteuning wordt 

gegeven door VZW Hise.  VZW Hise zal deze overeenkomst met het NV 

Bedrijvencentrum afsluiten na de wijziging van de statuten van de VZW Hise. 

 Het sluiten van een overeenkomst tussen OCMW Harelbeke en VZW Hise waarbij 

de detachering van een zorgbegeleider wordt omschreven, samen met de garantie 

van toeleiding van lokale doelgroepers. Dit wordt ook in onderling overleg vertaald 

in concrete doelstellingen en indicatoren.  Deze overeenkomst zal worden 

gesloten na het wijzigen van de statuten. 

 

IV. Communicatie  

Een goede en duidelijke communicatie over de opschalingsoefening is belangrijk. Deze 

communicatie zal dienen te gebeuren naar diverse doelgroepen (medewerkers Hise, 

stadsbestuur, OCMW, externe organisaties, binnen de organisatie van de overnemer, de 

doelgroep-medewerkers,…) en zal ook gebeuren op diverse aangepaste wijzen. 

  

V. Ontbindende voorwaarde 

Partijen komen overeen dat deze overeenkomst door de stad en het OCMW wordt 

aangegaan onder ontbindende voorwaarde van bestuurlijk toezicht.  Mocht het 

bestuurlijk toezicht optreden, dan zijn de stad en/of het OCMW tot geen enkele 

schadeloosstelling gehouden. 

Aldus opgemaakt te Harelbeke op …(datum)…  in vier exemplaren, elk der partijen 

erkennend één exemplaar te hebben ontvangen 

 

Namens 

VZW Groep Ubuntu  

Eric Marijsse, voorzitter en Johan Timperman, afgevaardigd bestuurder  

 

VZW Hise  

Patrick Claerhout, voorzitter en Martin Vandebuerie, secretaris  

 

Stadsbestuur Harelbeke  

Alain Top, Burgemeester en Carlo Daelman, secretaris  

 

OCMW Harelbeke  

Dominique Windels, voorzitter en Hans Piepers, secretaris  

 

Art. 3.  

Keurt in uitvoering van artikel 1 de aangepaste statuten van de privaatrechtelijke VZWHise 

goed als volgt:  

 



Statuten VZW Hise 

 

Titel 1. Identificatie  

 

Artikel 1 :   

De vereniging draagt de naam “Harelbeekse initiatieven voor sociale economie”. Deze 

naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting 

“VZW” worden voorafgegaan of gevolgd.  De vereniging behoudt zich het recht voor om in 

al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de 

vereniging de verkorte benaming “HISE” te gebruiken. 

 

Artikel 2:   

De vereniging is gevestigd te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2/061.  De vereniging 

ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. 

 

Artikel 3:  

De vereniging stelt zich tot doel een lokale sociale economie uit te bouwen in Harelbeke 

met aandacht voor initiatieven die de duurzame werkgelegenheid van kansengroepen 

vermeerderen en anderzijds initiatieven die de sociale cohesie in de stad bevorderen en 

tegemoet komen aan maatschappelijke noden.  

De  vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel ondermeer te bereiken 

door: 

a. Het scheppen van duurzame tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen 

b. het ontwikkelen van een sociale economie in Harelbeke en omgeving 

c. het ontwikkelen van arbeidsmatige activiteiten in Harelbeke en omgeving   

d. het afsluiten van formele samenwerkingsverbanden met diensten en organisaties die de 

doelstelling van de vereniging mee ondersteunen en benaarstigen  

e. het benutten van alle mogelijke Vlaamse, Federale en Europese projectfondsen om  de 

doelstelling te verwezenlijken 

De vereniging kan alle middelen aanwenden die  tot de verwezenlijking van het doel 

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan  ter uitvoering van wat 

hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur 

nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen 

inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel 

rechtvaardigen in het kader van  het realiseren van haar doel, hiervoor kan de vereniging 

zelfs daden van koophandel stellen 

 

Artikel 4   

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Titel II Leden 

 

Artikel 5  

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene 

vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden. 

 

Er zijn twee categorieën van leden met volheid van lidmaatschap. 

 

 De statutaire leden zijn: 

 

- de VZW groep Ubuntu, met ondernemingsnummer 419.258.348; 

- de stad Harelbeke (vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die geen 

gemeenteraadslid hoeft te zijn); 



- het OCMW van Harelbeke (vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die een 

andere persoon dient te zijn dan de vertegenwoordiger van de stad Harelbeke en 

die geen OCMW-raadslid hoeft te zijn). 

 

 De leden van rechtswege zijn: 

 

De volgende personen zijn van rechtswege lid van de vereniging:  

 

- De personen aangeduid door de groep Ubuntu VZW met ondernemingsnummer 

0419.258.348. Deze leden worden jaarlijks, voor de aanvang van het nieuwe boekjaar, 

aangeduid door de raad van bestuur van groep Ubuntu VZW 

- Een raadslid aangeduid door de stad Harelbeke uit de gemeenteraadsleden die niet 

behoren tot de bestuursmeerderheid. Dit lid wordt tijdens de eerste zes maanden van 

het eerste jaar van de nieuwe legislatuur aangeduid door de gemeenteraad.  Het 

aangewezen raadslid verliest zijn hoedanigheid als lid van rechtswege bij de installatie 

van de nieuwe gemeenteraad na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

De algemene vergadering zal, de statutaire leden buiten beschouwing gelaten, steeds voor 

meer dan de helft samengesteld zijn uit de rechtswege groep Ubuntu leden.  

 

Daarenboven kunnen als leden tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard.  Deze leden 

hebben niet de volheid van lidmaatschap. 

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van 

bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het 

een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van 

de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meen in 

aanmerking te komen als lid. De raad van bestuur beslist soeverein over het al dan niet 

aanvaarden van een kandidaat-lid en si er niet toe gehouden haar beslissing te motiveren.   

 

Artikel 6  

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd  

 

Artikel 7  

De leden van de vereniging zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van 

de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven. 

 

Artikel 8  

Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een 

aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. 

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een 

meerderheid van twee derden van de stemmen. 

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur 

het lidmaatschap schorsen van de persoon: 

-   die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt, 

- die ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve 

verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. 

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan 

maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet 

bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene 

vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene 

vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van 

het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. 



Het lidmaatschap eindigt, buiten de omstandigheid voorzien in artikel 5 automatisch door 

het overlijden van het lid, of ingeval van een lid- rechtspersoon, door haar ontbinding, 

fusie, splitsing of faillissement. 

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 

vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte 

bijdragen of gedane diensten inbrengen. 

 

Titel III Raad van bestuur 

 

Artikel 9  

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur gekozen uit de leden van de 

vereniging die over de volheid van de lidmaatschapsrechten beschikken. Zij worden 

benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.  

De bestuurders handelen als een college. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de 

algemene vergadering anders zou bepalen.  

 

De algemene vergadering zal minimaal 3 en maximaal 11 bestuurders benoemen.. De stad 

Harelbeke heeft het recht om één bestuurder ter benoeming voor te dragen die de 

algemene vergadering dan zal dienen te benoemen. Deze voorgedragen bestuurder dient 

geen gemeenteraadslid te zijn. 

 

Groep Ubuntu VZW zal echter altijd beschikken over de meerderheid van de bestuurders. 

 

Artikel 10 

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.  

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is 

teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat 

in hun vervanging is voorzien.  

Indien bestuurders tussentijds vervangen worden zal het mandaat van deze bestuurders 

lopen voor het resterende deel van de mandaatsperiode. Dit geldt niet voor het bestuurslid 

voorgedragen door de stad Harelbeke. 

 

Artikel 11  

A De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer 

ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester en alle andere nuttige functies.   

De functie van voorzitter is voorbehouden voor een bestuurder benoemd op voordracht 

van de groep Ubuntu Vzw.  

 

De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor.  

Iin geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige 

ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder. 

 

B De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de leden 

aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden 

bijeengeroepen, met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten 

minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

C Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere 

bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. 

 



D De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon – of videoconferentie. De hiervoor 

inzake quorum, meerderheid en volmacht opgenomen regels zijn in dit geval van 

overeenkomstige toepassing. 

 

E In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 

vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen 

bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijke akkoord kan  

meegedeeld worden  per brief , per telegram, telefax of mail. Deze procedure kan echter 

niet gevolgd  worden voor  de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. 

 

F Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en de secretaris en ingeschreven in het daartoe  bestemd register. De uittreksels 

die moeten worden neergelegd  en al de andere akten, worden geldig ondertekend door 

de voorzitter en de secretaris. 

 

Artikel 12   

A. de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en 

buiten rechte. Hij is  bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die 

door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De  raad  kan 

zelfs  daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs 

om niet, van roerende  of onroerende  goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, 

alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken. 

 

B. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 

handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur 

optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige 

machtiging. 

 

C. de raad van bestuur kan voor door haar aangegeven bepaalde handelingen en taken, 

en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks 

bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid  van 

de vereniging. De  duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer 

zijn dan vier jaar en het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijk ingang worden 

ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks 

bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen  van dagelijks bestuur 

vertegenwoordigd door elk van hen, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder 

hen moet leveren. 

 

D. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door 

de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, 

al dan niet bestuurder, die  desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de 

bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die 

eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met 

onmiddellijk ingang door de raad van bestuur  worden ingetrokken. 

 

E. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde 

huishoudelijk reglement. Wijzigingen  aan het huishoudelijk reglement kunnen worden 

opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan 

de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn 

met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden 

getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de 

maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden 

alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht. 

 

  



Titel IV algemene vergadering 

 

Artikel 13 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden eventueel vertegenwoordigd zoals 

hiervoor aangegeven. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van 

de raad van bestuur of zijn door hem aangeduide vervanger.  

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts 

één ander lid vertegenwoordigen.  

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.  

 

Artikel 14  

De algemene vergadering is bevoegd voor: 

 

A. het wijzigen van de statuten ; 

B. het benoemen en afzetten van de bestuurders; 

C. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het  bepalen 

van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

D. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

E. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; 

F. het vrijwillig ontbinden van de vereniging; 

G. het uitsluiten van een lid; 

H. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, en alle 

gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisten. 

 

Artikel 15 

A. de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als 

het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen 

telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste éénmaal per 

jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen 

jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen 

plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.  

 

B. alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering en in elk geval 

tijdig bij gewone brief of e-mail uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging 

wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van 

de vergadering. 

 

C. De leden van de algemene vergadering kunnen op- of aanmerkingen aan deze dagorde 

overmaken aan de voorzitter tot twee dagen voor de vergadering.  

 

D. de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De 

algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op 

de agenda vermeld staan op voorwaarde dat 3/4de van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Artikel 16 

A. inzake  aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt B hieronder worden de 

besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden. 

 

B. in geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding  van 

de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de 

stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als  

tegenstem. 



 

Artikel 17 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter  en de secretaris, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels 

daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris  en bijgehouden op de 

zetel van de vereniging. 

 

Titel V Inzagerecht leden 

 

Artikel 18 

Derden die van een belang doen blijken, hebben  het recht om inzage en/of afschrift van 

de notulen van de algemene vergadering te vragen. 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, 

alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van 

bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging  of 

voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de 

vereniging. 

 

Titel VI Begrotingen – Rekeningen- Controle  

 

Artikel 19 

A. het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december 

 

B. de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter 

goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en 

begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij de afzonderlijke stemming, uit over 

de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen). 

C de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW- 

wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de 

griffie van de bevoegde rechtbank, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van 

België 

 

Artikel 20 

A. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit 

het oogpunt van de VZW- wet, de statuten van de verrichtingen weer te geven in de 

jaarrekening, zal worden opgedragen aan een of meer commissarissen die worden 

benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut van 

Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt 

hun bezoldiging vast. 

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar 

 

B. de commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van 

controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse  inzage nemen 

van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van 

de vereniging. 

 

Titel VII Ontbinding – Vereffening 

 

Artikel 21  

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, 

kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald 

in de wet. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke 

daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, 

alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 



 

Artikel 22 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen 

aan groep Ubuntu Vzw.   

 

Artikel 23 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27.06.1921 

evenals het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake. 

 

*** 

 

Daaropvolgend gaat de gemeenteraad over tot de geheime stemming betreffende de 

aanduiding van de vertegenwoordiger van de stad Harelbeke in de algemene vergadering 

van de vzw Hise en het gemeenteraadslid aangeduid door de stad Harelbeke in deze 

algemene vergadering buiten de bestuursmeerderheid. 

 

Eerste geheime stemming betreffende de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 

stad Harelbeke in de algemene vergadering van de vzw Hise vanaf de wijziging van de 

statuten zoals hiervoor goedgekeurd 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

De heer Tijs Naert bekomt 25 ja stemmen, 2 neen stemmen en 2 onthoudingen. 

 

Tweede geheime stemming betreffende de aanduiding van het gemeenteraadslid 

aangeduid door de stad Harelbeke buiten de bestuursmeerderheid in de algemene 

vergadering van de vzw Hise vanaf de wijziging van de statuten zoals hiervoor 

goedgekeurd 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Mevrouw Lynn Callewaert bekomt 24 ja stemmen, Rita Beyaert bekomt 4 ja stemmen en 

er is 1 onthouding. 

 

BESLUIT: 

 

Art. 4. Gemeenteraadslid Tijs Naert is aangeduid als de vertegenwoordiger van de stad 

Harelbeke in de algemene vergadering van de vzw Hise vanaf de wijziging van de statuten. 

Gemeenteraadslid Lynn Callewaert is aangeduid als gemeenteraadslid aangeduid buiten de 

bestuursmeerderheid in de algemene vergadering van de vzw Hise vanaf de wijziging van 

de statuten. 

*** 

De gemeenteraad neemt er akte van dat, gezien art. 9 van het voorliggende ontwerp van 

statuten, de stad lid wordt van de raad van bestuur en draagt – met unanimiteit –  de 

stad voor zoveel als nodig tot dit lidmaatschap van de raad van bestuur voor. 

 

De gemeenteraad gaat daarna over tot een derde geheime stemming betreffende de 

voordracht van een vertegenwoordiger van de stad binnen de raad van bestuur van VZW 

Hise vanaf de wijziging van de statuten zoals hiervoor goedgekeurd. 

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 



 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Schepen Patrick Claerhout bekomt 17 ja stemmen, 9 neen stemmen en er zijn 3 

onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

Art. 5. 

 

Schepen Patrick Claerhout is voorgedragen als vertegenwoordiger van de stad in de raad 

van bestuur van VZW Hise vanaf de wijziging van de statuten zoals hiervoor goedgekeurd.” 

 

*** 

 

Vervolgens gaat de gemeenteraad over tot een vierde geheime stemming betreffende het 

opheffen van de aanstelling/voordracht van de navolgende personen in de navolgende 

organen van de vzw Hise met ingang vanaf de hiervoor goedgekeurde statutenwijziging. 

  

Voornaam en naam Hoedanigheid en orgaan 

Filip Lainez  Lid algemene vergadering  

Jan Van Coile  Lid algemene vergadering  

Hannes Byttebier Lid algemene vergadering  

Jacinta Vandorpe  Lid algemene vergadering  

Harold Kint  Lid algemene vergadering  

Jo Dewerchin  Lid algemene vergadering  

Jeanne Vandenborre  Lid algemene vergadering  

Geert Blomme  Lid algemene vergadering  

Rosanne Mestdagh  Lid algemene vergadering en raad van 

bestuur  

Marleen Rogiers  Lid algemene vergadering en raad van 

bestuur  

Micheline Decuypere  Lid algemene vergadering en raad van 

bestuur  

Patrick Claerhout  Lid algemene vergadering en raad van 

bestuur  

Martin Vandebuerie  Lid algemene vergadering en raad van 

bestuur  

Rik Vandenabeele  Lid raad van bestuur  

Suzy Vandekerckhove  Lid raad van bestuur  

Ilse Bleuzé Lid raad van bestuur  

Els Persyn  Lid raad van bestuur  

Donald Langedock  Lid raad van bestuur  

Dominique Windels  Lid raad van bestuur  

Hendrik Vandamme  Lid raad van bestuur  

 

29 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

Er zijn 27 ja stemmen en 2 neen stemmen. 

 

  



BESLUIT: 

 

Art. 6. 

 

Voornoemde personen verliezen hun voormelde hoedanigheid vanaf de hiervoor 

goedgekeurde statutenwijziging. 

 

Als lid van de algemene vergadering : Patrick Claerhout, Filip Lainez, Jan Van Coile, Hannes 

Byttebier, Jacinta Vandorpe, Harold Kint, Jo Dewerchin, Rosanne Mestdagh, Marleen 

Rogiers, Jeanne Vandenborre, Geert Blomme, Martin Vandebuerie, Micheline Decuypere,  

 

Als lid van de raad van bestuur : Donald Langedock, Rosanne Mestdagh, Ilse Bleuzé, 

Marleen Rogiers, Suzy Vandekerkchove, Rik Vandenabeele, Patrick Claerhout, Els Persyn, 

Martin Vandebuerie, Dominique Windels, Hendrik Vandamme, Micheline Decuypere.   

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9. Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 61ste Record Bank E3 

Harelbeke op 23.03.2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op vrijdag 23.03.2018 heeft te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd 61ste 

Record Bank E3 plaats.  Deze manifestatie gaat door in de omgeving van de 

Stasegemsesteenweg en de parking van het Forestiersstadion alwaar de officieuze start en 

de aankomst zijn gelegen. 

 

De wielerwedstrijd zorgt traditioneel voor een grote volkstoeloop, vooral in de omgeving 

van de genoemde plaatsen. 

 

Na de bomaanslagen van 22.03.2016 in de Brusselse metro en op de nationale 

luchthaven te Zaventem werd door OCAD (het Orgaan voor de Analyse en de Coördinatie 

van de Dreiging) beslist om nationaal het dreigingsniveau 3 (“Ernstig”) aan te nemen.   

 

Dit algemeen dreigingsniveau werd aangehouden tot begin 2018.  OCAD heeft toen 

beslist om voor het ganse Belgische grondgebied niet langer meer het algemeen 

dreigingsniveau 3 te aan te houden, maar te laten dalen tot dreigingsniveau 2.   

In de beslissing legt OCAD wel voor bepaalde risicoplaatsen en/of situaties nog het 

dreigingsniveau 3 vast.   

In de recente beslissing verwijst OCAD ook naar de beslissingsbevoegdheid van de 

korpschef om in het kader van lokale of bovenlokale evenementen al dan niet te opteren 

voor het behoud van de nodige veiligheidsmaatregelen op het niveau 3. 

 

Op basis van o.a. de navolgende elementen wordt door de korpschef geopteerd om 

dezelfde beveiligingsmaatregelen als vorig jaar te behouden: 

 

- Het sportevenement is een bovenlokaal evenement met internationale uitstraling 

(het evenement heeft een symbolische waarde voor een potentieel 

terrorist/activist); 

- Het is een evenement met een grote volkstoeloop en dit zowel voor het 

wielergebeuren als voor de verschillende randevenementen, wat op het vlak van 

vlot verloop van mobiliteit en verkeer alsook ordehandhaving de nodige risico’s 

met zich meebrengt (het evenement is zo een extra risico’s bovenop het 

algemene terro-niveau 2); 

- De aanwezigheid van talrijke VIP’s is een extra risico/aantrekkingspool; 



- Tot slot is een ‘lone wolf’ nooit uit te sluiten. 

 

2. Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten te 

zorgen voor een goede politie, met name o.m. betreffende de handhaving van de openbare 

veiligheid en de openbare rust. 

 

3. De gemeenteraad is van oordeel dat het heersende dreigingsniveau, in relatie tot 

de genoemde wielerwedstrijd, het instellen van het hierna vermelde verbod in de 

aangehaalde perimeter verantwoordt nu in hetgeen wordt verboden iets kan zitten 

opgeborgen of worden verborgen – zoals wapens of springtuigen – dat gevaar of schade 

kan opleveren voor de inwoners en de bezoekers van het evenement.  Een en ander is 

duidelijk gelet op de wijze waarop de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22.03.2016 

werden gepleegd, alsook gekende navolgende terroristische aanslagen. 

 

4. De handhaving van het hierna vermelde verbod vereist een afzetting van de 

betrokken zone met Herashekkens, een beperkt aantal toegangen met name drie, een 

toegangscontrole aan de toegangen door externe security aan te stellen door de 

organisator en tevens toezicht op de naleving van het ingestelde verbod door de lokale 

politie, alsook een bestraffing van de overtredingen van het ingestelde verbod en de hierna 

vermelde verordenende bepalingen met een gemeentelijke administratieve geldboete 

bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 24.06.2013 

betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties. 

 

Blijkens art. 115, 5° en 116 van de wet van 02.10.2017 tot regeling van de private en de 

bijzondere veiligheid moet – om de bewakingsactiviteit zoals in deze beslissing beoogd via 

externe private security mogelijk te maken - door de gemeenteraad een perimeter die de 

zone voor de bewakingsactiviteiten omschrijft en een duur of periodiciteit worden bepaald. 

 

5. De voorgelegde beslissing werd besproken op de veiligheidscel en met de 

organisatoren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke bepalingen: 

- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 par. 2; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

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

186 en 187; 

- de wet van 02.10.2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 3, 7°, art. 102, art. 

105, art. 115, 2°, art. 115, 5°, art. 116, en art 117. 

Om deze redenen; 

 

Handelend op advies van de zonechef van de lokale politiezone Gavers; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het is verboden om op vrijdag 23.03.2018 van 08.30 uur tot 20.00 uur in het bezit te zijn 

van handtassen, rugzakken, boekentassen of enige andere losse zak waarin iets kan 

worden opgeborgen in volgende perimeter (de zgn. E3 Arena):  



 

het gebied waarin zijn gelegen (a) de Kwaremonttent, (b) het secretariaat E3, (c) de 

Ghistelinck-tent en annexe, (d) de VIP-tent en (e) de installatie “bandjes VIP”, zoals dit 

gebied is weergegeven met groene omranding en arcering op het navolgende plan. 

 

 

 
 

De genoemde zone zal door de organisatoren hermetisch dienen te worden afgezet met 

Herashekkens en slechts toegankelijk mogen zijn via de toegangen aangegeven met de 

nummers 1, 2 en 3. 

 

Artikel 2: 

 

De organisator dient in te staan voor de toegangscontrole via externe security in 

overeenstemming met de wet van 02.10.2017 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid en zijn uitvoeringsbesluiten. 

 

De politiediensten, in het bijzonder de lokale politie, zijn belast met de controle op de 

naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake overtreding. 

 

Goederen die in strijd met artikel 1 de perimeter worden binnengebracht kunnen – 

eventueel tijdelijk – door de politiediensten in beslag worden genomen. 

 

Artikel 3: 

 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 24.06.2013 

betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties van maximum 350 euro, 



indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 euro indien de feiten 

worden gepleegd door een minderjarige. 

 

 

 

Artikel 4: 

 

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking en heeft 

uitwerking in de periode aangehaald in artikel 1. 

 

Artikel 5: 

 

Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West- Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk 

- de griffie van de Rechtbank van West -Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

 

10. Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 23.03.2018 gaat in Harelbeke de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke door.   

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

besliste de gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te 

stellen in functie van voormeld wielerevenement. 

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van 

beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van 

die middelen te realiseren. 

 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard. (Wet betreffende de 

civiele bescherming dd. 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Record Bank E3 Harelbeke, zoals 

voorgelegd, werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 22.01.2018.   

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de 

gouverneur. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

 de wet betreffende de civiele bescherming van 31.12.1963, meer bepaald art. 

2ter, tweede lid en latere wijzigingen; 

 het Koninklijk Besluit van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

 het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 par. 1 en artikel 186. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) opgemaakt voor de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke. 

 

Artikel 2: 

 

Dit Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt overgemaakt aan de gouverneur 

van de provincie West-Vlaanderen. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

11. Vragenkwartiertje. 

 

VARIA GEMEENTERAAD 19 MAART 2018 

 

 

1.Tussenkomst van raadslid Marijke Ostijn: 

Ik verneem dat er opnieuw plannen zijn om de Overleiestraat over te nemen?  Welke zijn 

onze ambities om die fietspaden daar veiliger te maken tussen het rondpunt van het 

Molenhuis en de brug? 

 

2. Tussenkomst van raadslid Hilde Debruyne: 

Ik heb een vraag rond de heraanleg van de nieuwe trage weg op Hoog Wallegem. 

Moet de landbouwer de weg zelf betalen? 

 

3. Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

3.1.Vraag i.v.m. de toegankelijkheid van de Zandbergstraat en de Spoorwegstraat. 

Door de werken op dat kruispunt kunnen mensen niet door, ook niet langs de 

handelszaken.  Toen de handelszaken een gepersonaliseerd bordje hingen werden die 

onmiddellijk weggenomen door de politie.  Ik stel hier formeel de vraag om de 

toestemming te geven om plaatjes te mogen hangen. 

Meer uitgebreid: over de kwaliteit van de Zandbergstraat: reeds lang stelt Rik Pattyn 

vragen omtrent de kwaliteit van de Zandbergstraat.  Reeds lang wordt gezegd dat die 

opgenomen zal worden in het lange termijn planningstraject maar ik denk dat er niet 

meer kan gewacht worden met deze straat.  Kunnen we nu terwijl dat de straat toch 

afgesloten is geen asfalt gieten om de putten te vermijden.  Ik verwijs naar het project 

Pevernagestraat in de vorige legislatuur waarbij we er toch in slaagden om met een 

minimale kost terug een goede weg te maken. 

3.2. Ik verneem dat op de digitale bouwvergunning vertraging zit.  Vroeger kon je in 3 

weken een vergunning krijgen, nu is er een langere wachttijd.  Wat is hiervan de reden? 

 

4. Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

4.1.Ik verneem dat het bedrijvencentrum voor de helft leeg staat.  Is dit een tijdelijke 

situatie? 

4.2.Een vraag voor schepen Vandebuerie:  

Naar verluidt gaan de telefoniekosten bij Infrax naar beneden.  Wat is daar het effect 

voor Harelbeke? Er is een infosessie gepland van Infrax i.v.m. de oprichting van Fluvius.  

Hoe zit het daar met de verdeling van de kosten? 

 



 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Vandebuerie op de vraag van Kathleen Duchi: 

Wat betreft de telefoniekosten, ik ga dit navragen wat dit concreet voor Harelbeke 

betekend en u per mail op de hoogte brengen. 

De overeenkomsten met de gemeenten lopen inderdaad af en zullen moeten vernieuwd 

worden, dit voor een duur van 18 jaar.  Dit komt aan bod op de Algemene vergadering 

en op het infomoment. 

 

Antwoord van de diensten voor wat betreft de telefoniekosten: - 40 % 

 

Schepen Patrick Claerhout op de vraag van Marijke Ostyn: 

De weg is op vandaag nog niet overgenomen.  Ik heb geweigerd hem over te nemen in 

de staat zoals hij zich nu bevindt.  Er komen interventies ter hoogte van het rondpunt 

van het Molenhuis en er komt nog een financiële tegemoetkoming om een aantal andere 

zaken te compenseren.  Er is een schildering van een fietssuggestiestrook gepland maar 

we wachten op de definitieve overname. 

 

Schepen Patrick Claerhout op de vraag van Hilde Debruyne ivm voetweg 31 

Wij zullen die uitvoeren zoals gepland en ik wil niet meegaan in een discussie die door 

anderen gestart wordt.  Als wij hem verleggen dan betalen wij de kosten. 

 

Schepen Patrick Claerhout op de vraag ivm de Zandbergstraat: 

Het is zo dat dit werken betreffen van Aquafin.  In hun bestekken staat niet standaard in 

dat er bordjes moeten voorzien worden met ‘handelaars bereikbaar’.  Wij hebben 

onmiddellijk geïntervenieerd.  We hebben de bordjes laten wegnemen door onze 

stadsdiensten zodanig dat er zeker geen boetes konden volgen door de politie en we 

hebben gevraagd aan de aannemer om onmiddellijk borden te plaatsen.  Die borden 

waren dan niet voldoende en we hebben met eigen kracht, met eigen diensten borden 

met ‘handelaars bereikbaar’ geplaatst.   

Wat betreft de staat van de Zandbergstraat: daar heeft u gelijk.  Er werd opdracht 

gegeven om nog in dit budgetjaar een aantal tijdelijke maatregelen te nemen om de 

berijdbaarheid te verbeteren. 

Wat betreft de tijdelijke onbereikbaarheid van de handelaars: het is zo dat de 

Zandbergstraat voor korte periode open gaat.  Nu zit er wel één week vertraging op.  Ik 

kan u wel melden dat de infovergadering over de Zandbergstraat in constructieve sfeer 

verlopen is en dat collega’s zelfstandigen elkaar hielpen om de bereikbaarheid zo groot 

mogelijk te houden. 

Volgende week donderdag heb ik vergadering met de aannemer om de volgende fases 

van de Zandbergstraat te bespreken en ik zal aandringen op een zo groot mogelijke 

bereikbaarheid van de handelaars. 

 

Schepen Patrick Claerhout over het bedrijvencentrum 

Het bedrijvencentrum staat niet half leeg maar is volledig volgeboekt.  Dit is nu een 

tussenfase. 

 

Tussenkomst schepen David Vandekerckhove: 

Wat betreft de digitale bouwvergunningen raad ik u aan om eens te rade te gaan bij 

minister Schauvliege.  Gans het concept van de digitale bouwvergunning en de uitvoering 

ervan zorgt ervoor dat er nu een behoorlijke vertraging is van een aantal weken. Onze 

diensten zijn zelf slachtoffer ervan. 

 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 19 MAART 2018 

 



3 Infrastructuurwerken Ballingenweg. Goedkeuren studiecontract, raming 

(20.000 + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Deze gemeenteraad heeft al heel veel gepraat over dit dossier en onze fractie heeft zich 

ook al een duidelijk standpunt bepaald.  Vorige keer pleitten we ervoor om de parking 

achter het politiegebouw niet op te nemen in deze studie.  Dit werd goed onthaald.  Nu 

stellen we vast dat die parking er toch inzit.  Zal dit geen negatief effect hebben op de 

totale inrichting?  We denken dat er moet gefocust worden op de straat op zich dat die zo 

veilig mogelijk is in die toch wel drukke schoolomgeving.  We zouden het jammer vinden 

dat er geld naar de parking gaat wat dan niet kan besteed worden aan de veiligheid van 

de weggebruiker in deze schoolstraat.  Ik hoor dat we een positieve beslissing gekregen 

hebben met betrekking tot de subsidies voor de Ballingenweg.  Kan deze meevaller niet 

meegerekend worden in de kwaliteit in de toekomstige kwaliteit van de fietsstraat?  Kan 

er niet extra geïnvesteerd worden?  Meer uitgebreid: ik vraag mij eigenlijk af hoe er 

nagedacht wordt in deze legislatuur over mobiliteit. Bv men heeft éénrichtingsverkeer 

gecreëerd in de Nieuwstraat met een nieuwe bottleneck als gevolg met extra druk 

verkeer in de omliggende straten.  Deze maatregel creëert misschien een betere 

leefomgeving in de Nieuwstraat maar vermindert de mobiliteit in Harelbeke beduidend. 

Momenteel staan we met zijn allen stil. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Beste Francis 

U ziet dezelfde problemen als ik.  We staan inderdaad stil.  Ik ben bezig met de globale 

mobiliteit in Harelbeke.  De Nieuwstraat is een woonstraat geworden met effect elders.  

Wat de Ballingenweg betreft moeten we duidelijk stilstaan bij de effecten op de omgeving 

van de ingrepen die we daar doen.  

Er zijn al verkeerstellingen voorzien om daar de juiste beslissingen te kunnen nemen.  De 

nieuwe aanleg moet voor iedereen een verbetering zijn.   

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Het feit dat het verkeer toeneemt op onze wegen hier in Harelbeke heeft niet alleen te 

maken met ingrepen die wij op Harelbeeks grondgebied doen maar ook met een aantal 

andere zaken bv tolheffing op gewestwegen maar niet op de N43, bv e-commerce 

waardoor er veel meer koeriers rondrijden met pakjes naar iedereen zijn huis.  Ik denk 

dat de Nieuwstraat een veel kleiner effect heeft op dit alles dan de zaken die ik zopas 

heb opgenoemd.  Ik denk dat het van belang is dat we de rust in de woonstraat 

Nieuwstraat kunnen behouden in de toekomst. 

 

Tussenkomst raadslid Tijs Naert: 

Ik stel vast dat de verkiezingen officieel gestart zijn en ben daar heel blij mee.  Ik ben 

ook blij dat mobiliteit een belangrijk thema wordt in deze verkiezingen.  Ik ben blij dat 

iedereen op een kwaliteitsvolle manier de Ballingenweg wil aanleggen.  Daar zijn we dus 

alvast over eens. 

 

Tussenkomst burgemeester Alain Top: 

Ik ben heel blij dat er een vraag komt over mobiliteit.  Het mobiliteitsplan dateert 

immers van de vorige legislatuur en de Nieuwstraat is bij mijn weten nooit een 

verbindingsweg geweest.  We investeren beter niet in nog meer verbindingswegen maar 

we investeren beter in goed uitgeruste wegen die ook uitgerust zijn om die verbindingen 

te gaan realiseren.  Ik ben dan ook heel blij dat deze legislatuur een plan op tafel legt 

voor meer kwaliteit in de Ballingenweg ter bescherming van de zwakke weggebruiker. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Alvast bedankt voor de vele reacties in deze gemeenteraad en ik ben dan ook zeer 

verheugd dat iedereen op dezelfde golflengte zit voor de Ballingenweg.  Voor wat betreft 

de Nieuwstraat hebben we hier duidelijk een andere mening.  Ik ben ervan overtuigd dat 



dit een belangrijk effect heeft op de omliggende straten bv de Peter Benoitlaan.  Maar als 

ik dat al niet meer mag zeggen in deze gemeenteraad, wat zit ik hier dan te doen? 

 

4 Infrastructuurwerken private verkaveling "Bosdreef" (VK NV Groep 

Huyzentruyt). Goedkeuren tracé der werken. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Die rondekes op het plan zijn dat bomen? 

 

Antwoord van schepen Claerhout: ja 

 

Reactie van Rita Beyaert: 

Gelukkig, ik zie op het plan 8 huizen en 8 bomen.  Dat is 1 per huis.  Dit is een goede 

zaak voor de vergroening van onze binnengebieden maar hopelijk worden ze niet omver 

gereden.  Als ze omvergereden worden en er wordt gevraagd om een boom bij te zetten 

dan zullen we ongetwijfeld reactie krijgen dat het boomvlak te klein is en andere zaken.  

Als ik de reactie van de groendienst lees op mijn vraag om een boom te herplanten op 

een andere plaats dan vraag ik mij af of we in het verleden iets kenden van 

groeninrichting of niet.  Ik hoop dus dat de bomen die straks aangeplant worden in die 

nieuwe verkaveling dat die blijven bestaan. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Ik denk dat we nu toch met meer bewustzijn omgaan met de noden van een duurzame 

boom zodanig dat de boom voldoende kan groeien in de toekomst en dat het geen kaal 

plantje wordt dat na een aantal jaar vervangen moet worden. 

 

8 Extern verzelfstandigd agentschap vzw HISE.  Omvorming naar een private 

VZW met het oog op opschaling via de VZW Groep Ubuntu, goedkeuring 

overeenkomst af te sluiten tussen de VZW HISE, de VZW Groep Ubuntu, de 

stad Harelbeke en het OCMW Harelbeke, goedkeuring gewijzigde statuten 

en vertegenwoordiging. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

Hier ligt de laatste fase van de opschaling van ons sociale economiebedrijf Hise voor. De 

afdeling lokale diensteneconomie werd reeds overgeheveld naar VZW Effect, terwijl de 

afdeling dienstencheques werd overgeheveld naar een nieuwe VZW, Comforte, die 

resorteert onder de koepel VZW Ubuntu. Iedereen hier rond de tafel weet dat ik steeds 

een koele minnaar ben geweest van deze opschaling. Helaas werden wij binnen de 

raadscommissie WOL meermaals voor voldongen feiten geplaatst: zowel bij de opschaling 

van de lokale diensteneconomie als bij de opschaling van de dienstencheques-afdeling 

werden wij wel geïnformeerd maar nooit of nauwelijks geconsulteerd, tot op het moment 

dat duidelijk werd dat Hise met enkel een afdeling arbeidszorg geen lang zelfstandig leven 

meer beschoren was. Hoewel ik meermaals vroeg om vooraleer een definitieve beslissing 

te nemen over een mogelijke overname toch nog andere pistes te bekijken, bleek het 

proces van ontmanteling niet langer meer tegen te houden. De contacten met de mogelijke 

overnemers waren al lopend. Ik ga hier mijn tussenkomst van enkele zittingen terug met 

betrekking tot het verloop van het toekennen van die overnemer niet herhalen, alleszins 

staat het vast dat we daar als stad absoluut geen goede beurt maakten. Na een procedurele 

poppenkast werd uiteindelijk Groep Ubuntu als overnemer toegewezen. Opnieuw werd de 

raadscommissie WOL niet geconsulteerd. Pas toen de beslissing reeds genomen was, 

kregen we inzage in de ingediende dossiers door de kandidaat-overnemers. Op het 

moment dat dit dossier naar de Gemeenteraad komt, is alles reeds in kannen en kruiken, 

zijn de statuten geschreven en is het enige wat wij nog mogen doen, al dan niet 

goedkeuren. Ik blijf herhalen dat dit niet de manier van werken is die ik voor ogen had 

toen ik in de commissies meermaals pleitte om tot een gedragen beslissing m.b.t. Hise te 

komen. 



Wat de voorliggende beslissing betreft, de  VZW Hise zal blijven bestaan, maar zal vanaf 

nu zowel strategisch als operationeel aangestuurd worden door de VZW Groep Ubuntu. 

Voor alle duidelijkheid en laat hier geen misverstanden over bestaan: ik ken de werking 

van Ubuntu, ik weet hoe zij inzetten op begeleiding op maat van de mensen, ik sta daar 

ook ten volle achter en geloof in die aanpak. Ook de omkaderende ondersteuning voor 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een zeer positief punt. Ik wil dat dit 

heel duidelijk is. Waar ik wel vragen en bedenkingen bij heb, en dat gaf ik reeds aan op de 

raadscommissie WOL, dat is over de financiële duurzaamheid en de duurzaamheid tout 

court van de constructie die hier wordt opgezet. We blijven een vertegenwoordiging hebben 

in de Raad Van Bestuur en de Algemene Vergadering, vertegenwoordiging betekent dus 

ook verantwoordelijkheid, terwijl ik in deze overeenkomst en statuten te weinig garanties 

lees op verschillende punten: 

1) Er staat in de overeenkomst geen enkel coëfficiënt ingeschreven van het aantal 

trajecten dat aan Harelbeke zal toegewezen worden. Met andere woorden: we 

hebben geen zekerheid over het aantal Harelbeekse mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt die zullen de kans krijgen om in een arbeidszorgtraject in te 

stappen. 

2) Wij bieden vanuit het Bedrijvencentrum 4 units aan VZW HISE, met als argument 

dat arbeidszorg in Harelbeke blijft. Dat klopt echter maar gedeeltelijk: arbeidszorg 

blijft gelokaliseerd in onze stad, maar dat zegt niets over het aantal trajecten dat 

zal toegewezen worden aan Harelbeekse burgers. Het feit dat activiteiten vanuit 

andere gemeenten naar hier zouden worden overgeheveld, biedt geen garantie dat 

er dan ook extra trajecten bijkomen. Er is een verschil tussen het aantal activiteiten 

dat hier aangeboden wordt en het aantal doelgroepmedewerkers die daar mee 

bereikt worden. 

3) Het zal door de veranderde wetgeving steeds belangrijker worden om mensen ook 

effectief in een traject te begeleiden naar doorstroom, ofwel naar een 

maatwerkbedrijf ofwel naar reguliere economie. Wij vinden de ambitie van Ubuntu 

daar te beperkt, men rekent namelijk slechts op een doorstroom van 10 procent.  

4) We hebben nog een vertegenwoordiger in de RVB en 3 in de algemene vergadering. 

M.a.w. we zijn nog mee verantwoordelijk, maar hebben de touwtjes niet meer in 

handen. Indien er een conflict optreedt, kan ons dat in een moeilijke situatie 

brengen. 

5) Financiële plaatje:  

- Ubuntu is als kleinschalige vzw begonnen, is intussen uitgebreid, maar is een 

soort paraplu geworden van verschillende vzw’s, waar HISE nu ook zo een vzw 

zal worden. Financieel rekent men op veel projectfinanciering, eerder dan 

gebruik te kunnen maken van structurele financiering. De ene vzw kan daardoor 

de andere in stand houden, maar dat houdt ook risico’s in. Bovendien 

participeren wij als stad nog steeds in deze vzw door onze vertegenwoordiging, 

wat ertoe kan leiden dat men op termijn opnieuw bij de stad komt aankloppen 

voor financiering. Wat als we ooit voor de keuze gesteld worden: ofwel de vzw 

ontbinden ofwel met bijkomende steun/financiering over de brug komen? 

- In de statuten staat dat bij de ontbinding van vzw Hise alle activa, na 

aanzuivering van de schulden, overgedragen wordt aan de vzw Ubuntu. Wat is 

dan nog de incentive voor Ubuntu om er voor te zorgen dat vzw Hise blijft 

draaien? Als het fout loopt, zijn ze er zeker van dat alle middelen naar hen 

overgaan. Wij hadden liever gezien dat er in de statuten ingeschreven werd dat 

de middelen overgingen naar een organisatie met een gelijkaardig doel. Die 

formulering sluit een overdracht aan Ubuntu niet uit, maar geeft ons nog 

meerdere mogelijkheden. Als het echter de bedoeling is om Hise volledig te 

laten opgaan in Ubuntu, dan waren we misschien beter overgegaan tot een 

volledige fusie. 



- Op dit moment is de jaarrekening nog niet gekend. Er is dus geen duidelijkheid 

over wat er precies gebeurt met de huidige activa en passiva. Ik veronderstel, 

gezien de paniek die steeds heerst over de financiële situatie van Hise, dat de 

rekening niet rooskleurig zal zijn. Wie zal deze schulden op zich nemen?  

- Wanneer gaan deze nieuwe statuten in?  

 

Reactie schepen Patrick Claerhout: 

Beste Lynn 

Alvast bedankt voor uw tussenkomst.  Ik heb een aantal zaken genoteerd waarop ik 

wens te reageren.  U zegt dat dit nooit ter sprake kwam in de raadscommissie.  Ik wil dit 

toch tegenspreken.  Er is steeds terugkoppeling geweest van stand van zaken rond 

sociale economie in de raadscommissie.  Daarnaast wil ik verwijzen naar de 

vertegenwoordigers van alle partijen ook van de CD&V in de raad van bestuur en de 

algemene vergadering van Hise.  Wat betreft uw tussenkomst en het onderzoek naar de 

derde piste m.a.w. het bij de stad houden van wat overbleef van Hise: dit hebben we wel 

degelijk onderzocht en we hebben aangetoond dat het financieel niet haalbaar was om 

dat bij de stad te houden.  Voor wat betreft de beslissingen is het zo dat de 

beslissingsbevoegdheid uiteraard bij de vzw ligt en in de toekomst zal komen te liggen.  

Op vlak van uitbesteding moeten we uiteraard kiezen: ofwel gaan we outsourcen en 

geven we een stuk verantwoordelijkheid af ofwel houden we het bij ons maar dan dragen 

we ook de financiële verantwoordelijkheid.  Wat betreft duurzaamheid van de partner: ik 

denk dat we consequent moeten zijn en dat we moeten gaan voor het voorstel.  We 

moeten vertrouwen stellen in de partner.  Uiteindelijk is het ook Ubuntu geweest die een 

lange termijn overeenkomst wenste te tekenen.  Wat betreft de uitwerking on the spot 

kan ik u vertellen dat Ubuntu reeds een drietal maand participeert in het dagelijks 

bestuur van de vzw en dit wordt door mezelf als zeer positief ervaren ook in de 

dagelijkse werking van de vzw.  Het is inderdaad ook zo dat er een extra toestroom is 

van mensen die komen werken in de ateliers van Hise o.a. mensen van Zwevegem die 

daar komen werken en ik denk dat dit juist een goede zaak is want de rendabiliteit van 

de machines wordt daarmee verhoogd.  Vroeger was de infrastructuur immers onbenut.  

Er is momenteel ook een toenadering tussen Ubuntu, Hise en het OCMW om eigenlijk het 

aantal trajecten voor Harelbeekse mensen te optimaliseren en verder uit te breiden.  

Financieel is het zo dat Ubuntu inderdaad werkt met uitgebreide projectfinanciering.  Dit 

is een keuze binnen Ubuntu en een keuze die we moeten appreciëren.  Wat betreft de 

steun van de stad: die is zeer duidelijk geëxpliciteerd: wat wij doen is duidelijk en wat 

wij niet doen is ook duidelijk.  Dus wij zullen niet ambtshalve financiering doen.  Ik ben 

ervan overtuigd dat wij de juiste keuze gemaakt hebben en dat dit een verbetering zal 

zijn voor alle doelgroepers van Harelbeke. 

 

Aanvulling van OCMW-voorzitter Dominique Windels: 

Uw bezorgdheid i.v.m. de Harelbeekse doelgroepers was ook de mijne.  We hebben nu al 

een aantal overleggen achter de rug met Ubuntu en Hise.  We zijn een 

samenwerkingsovereenkomst aan het onderhandelen en de draftversie geeft me alvast 

vertrouwen in de goede afloop van de onderhandelingen.  Ik begrijp uw bezorgdheid 

maar het gaat de goede richting uit.  Wij zullen op tijd terugkoppelen. 

 

Reactie van raadslid Lynn Callewaert: 

Er was inderdaad altijd terugkoppeling in de raadscommissie maar steeds als de 

beslissingen reeds gevallen waren.  Wat betreft de insteek van de schepen dat er weinig 

interesse was van de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering: dat 

gaat niet op voor de leden van mijn fractie, die waren steeds aanwezig.  Wat betreft mijn 

vraag over extra geld: waar staat dit verankerd in de statuten dat er geen extra geld zal 

gevraagd worden?  Dat staat niet verankerd in de statuten. 

 

Reactie van OCMW voorzitter Dominique Windels:  



Dit kan een onderwerp vormen van de samenwerkingsovereenkomst.  Dit is OCMW 

materie en we zullen op tijd terugkoppelen.  Wat betreft de jaarrekening: van zodra ze 

klaar is zal die doorgegeven worden.  Hopelijk kunnen we dit volgende week op de 

algemene vergadering en de raad van bestuur in één keer presenteren. 

 

Tussenkomst raadslid Tijs Naert: 

Ik heb samen met u Lynn gestreefd om dit binnen de stad te houden.  Dit is 

jammergenoeg niet gelukt en ik zal er dan ook nauwgezet op toezien hoe de nieuwe 

structuren en de nieuwe lijnen lopen.  Als stad zijn we toch nog altijd aanwezig in de 

algemene vergadering en in de raad van bestuur.  Het is aan ons om toezicht te houden 

in het verder verloop van het dossier. 

 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik wil algemeen een aantal beschouwingen maken over dit agendapunt. 

Als negatief punt zie ik het feit dat de regierol van de stad Harelbeke nergens goed 

verankerd wordt.  In de twee voorstellen van de twee aanbieders was dit negatief.  

Positief vind ik het stedelijk engagement rond sociale economie.  Door het uit te 

besteden gaat dit engagement ook door door het aanbieden van infrastructuur enerzijds 

en het aanbieden van een zorgbegeleider anderzijds binnen de structuren van Ubuntu en 

Hise.   

Een aantal belangrijke vragen die ik me hierbij wil stellen zijn de volgende: 

Wat zijn onze noden in dit project? 

Ten eerste wat is ons ambitieniveau als het gaat over het terugbrengen van een aantal 

mensen via een arbeidstraject op de reguliere arbeidsmarkt?  Ik stel vast dat dit 

ambitieniveau gesteld wordt op 10% op basis van de ervaringen in 2016-2017.  Vroeger 

toen het OCMW begon met arbeidsbegeleiding zetten we het ambitieniveau op 20 tot  

25 %.  Ik denk sowieso dat het ambitieniveau hoger moet liggen dan die 10%.   

Ten tweede : wat voor mij belangrijk is is dat het aantal trajecten van 

doelgroepmedewerkers van Harelbeke verankerd wordt in de afspraken.  Dit is op 

vandaag niet het geval, ik vraag daar de nodige aandacht voor. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

De nieuwe organisatie heeft wel duidelijk de ambitie om één en ander waar te maken.  Ik 

ben ervan overtuigd dat de procentuele verhouding in de toekomst zal verhogen.  Ik stel 

tegelijkertijd ook vast dat het aantal opdrachten en de complexiteit van de opdrachten 

verhoogd en wij waren daar vragende partij voor en zij ook.  We hebben een 

overeenkomst tot 2026.  We hebben dus zeker die verankering tot dan en wij willen ook 

werken aan die verankering.  Ubuntu was daar vragende partij voor. 

 

 

 

De zitting eindigt om 21.41 u. 
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