
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

16 APRIL 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; 

Frank Detremmerie: Wnd. secretaris voor punt1, 2 

  

Afwezig: Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd) afwezig voor dagordepunten 3, 13; 

Carlo Daelman: Secretaris afwezig voor dagordepunt 1 

(belangenconflict), 2 (belangenconflict) 

 

 

De zitting begint om 19.30 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling en overige 

aanpassingen aan de rechtspositieregeling. 

2 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Oproeping zittende functiehouders, goedkeuring functiebeschrijving, organisatie 

van de systematische vergelijking van titels en verdiensten, aanleg wervingsreserve 

en beslissing tot het niet voorzien van een functie van adjunct-algemeen directeur 

en adjunct-financieel directeur. 

3 Imog (Intergemeentelijke Maatschappij Voor Openbare Gezondheid Zuid-West-

Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering 

van 15.05.2018. 

4 Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2017. Goedkeuren jaarverslag, 

rekening en evaluatie. Jaarprogramma 2018. 

5 Bijzonder Nood- en interventieplan 1000 km Kom op tegen Kanker.  Middagstad : 

Harelbeke. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 



6 Engagementsverklaring Gaverbeekvallei. Goedkeuring. 

7 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bomarbre - Corex'. Beslissing tot 

opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele voorwaarden en raming (17.770,72 

euro waarop geen btw verschuldigd). 

8 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde bedrijven'. Beslissing 

tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele voorwaarden en raming 

(21.954,73 euro waarop geen btw verschuldigd). 

9 Goedkeuren ESCO-detailstudie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan de 

stadsgebouwen gelegen langsheen het warmtenet door Infrax. 

10 Gedeeltelijke wijziging (afschaffing) van voetweg 47 tussen de Stationsstraat en 

het Stationsplein te Harelbeke. Voorlopige vaststelling.  

11 Kosteloze wederoverdracht door het Zorgbedrijf Harelbeke aan de stad Harelbeke 

van strook openbare parking naast de Rijstpekker, Kasteelstraat 13. Goedkeuren 

ontwerpakte. 

12 Ondergrondsbrengen netten Steentje.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

13.102,37 euro incl. btw (0% btw)) en gunningswijze. 

13 Groot onderhoud fietspaden 2018.  Goedkeuring bestek, raming ( 52.750 euro excl. 

btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

14 Ruwbouwwerken De Vrijplaats.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming (14.800 

euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

15 Leveren en plaatsen sturing sporthal Vlasschaard.  Goedkeuring lastvoorwaarden, 

raming (25.000 euro excl. btw + 21% btw) en gunningswijze. 

16 Meubilair en kantooruitrusting.  Meubilair SABV: Metalen Ladenkasten.  

Goedkeuring bestek,  raming ( 12.396,69 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

17 Turntoestellen School Noord.  Goedkeuring bestek, raming (41.322,31 euro + 21% 

btw) en gunningswijze.  

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

18 Ontbinding en vereffening VZW PWA Harelbeke. Goedkeuren. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

 

 

Openbare zitting 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling en 

overige aanpassingen aan de rechtspositieregeling. 

De gemeenteraad, 

 

In afwezigheid van stadsecretaris Carlo Daelman die wordt vervangen door waarnemend 

stadssecretaris Frank Detremmerie op grond van art. 27 par. 1, 1° en 88 par. 3 van het 

gemeentedecreet. 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Decretaal kader en aanleiding 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiek-ambtelijke integratie 

van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse Regering inzake de 

bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en de lokale 

besturen is verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22.12.2018, zoals 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018. 

 

Het DLB voorziet een verdere integratie van gemeente en OCMW met behoud van de 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid voor gemeente en OCMW. Verder vervangt dit decreet 

de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale besturen 

regelen (het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke 

samenwerking).  

 

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het DLB in de eerste plaats 

vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van de 

algemeen directeur en de financieel directeur die in de plaats treden van de huidige 

gemeentesecretaris en OCMW-secretaris respectievelijk de huidige financieel beheerder 

van gemeente en OCMW.  

 

De algemeen directeur en de financieel directeur zijn personeelslid van de gemeente maar 

bedienen ook het OCMW. 

 

Om tegen 01.08.2018 tot één algemeen directeur en één financieel directeur te komen 

voorziet het DLB vooreerst een overgangsregeling voor de eerste invulling van het ambt 

van algemeen en financieel directeur (art. 581 – 588 DLB).  

Daarnaast voorziet art. 589 in een waarborgregeling voor de zittende functiehouders die 

niet worden aangesteld als algemeen of financieel directeur. 

De ambten van secretaris en financieel beheerder verdwijnen in de gemeente en het OCMW 

op 01.08.2018. 

 

Verder voorziet het DLB een aantal bepalingen die per 01.01.2019 in werking treden en 

die ook gericht zijn op de integratie van gemeente en OCMW. Het gaat o.m. om: 

 

- een gezamenlijke rechtspositieregeling voor het personeel van de stad en het 

OCMW; 

- een gemeenschappelijke deontologische code voor het personeel van de stad en 

het OCMW; 

- een gemeenschappelijk organogram voor de stad en het OCMW. 

 

2. Verdere overwegingen 

 



Om met ingang van 01.08.2018 een algemeen directeur en financieel directeur te kunnen 

aanstellen worden volgende wijzigingen ter goedkeuring voorgelegd.   

 

De wijzigingen gaan in op 01.08.2018. 

 

De functiebeschrijving van de nieuwe functies wordt behandeld in een volgend 

dagordepunt. 

 

2.1. Wijziging van het organogram van de stad  

 

De graad van secretaris wordt vervangen door de graad algemeen directeur en de graad 

financieel beheerder wordt vervangen door de graad financieel directeur 

 

Eventuele latere aanpassingen zullen gebeuren na een strategische denkoefening op het 

niveau van stad en OCMW. 

 

2.2. Wijziging van de personeelsformatie van de stad 

 

De oude decretale graden (secretaris en financieel beheerder) worden geschrapt en de 

nieuwe decretale graden (algemeen directeur en financieel directeur) worden 

toegevoegd. 

 

2.3. Wijziging van de rechtspositieregeling van de stad 

 

Het uitwerken van één rechtspositieregeling voor stadspersoneel en OCMW-personeel 

dient grondig voorbereid te worden.  

 

In het licht van de situatie m.b.t. de invulling van de decretale graden wordt de huidige 

beslissing beperkt tot het hoogst noodzakelijke met name: 

 

- in bijlage II: opnemen van de aanwerving –en bevorderingsvoorwaarden voor 

deze functies; 

- in bijlage III: opnemen van de nieuwe salarisschaal voor deze functies. 

 

De salarisschalen van de decretale graden stadssecretaris en financieel beheerder 

worden echter behouden voor de berekening van de gewaarborgde wedde toekomend 

aan de niet in de nieuwe decretale graad aangestelde titularissen. 

 

3. Bijkomende aanpassingen in de rechtpositieregeling 

 

In de gemeenteraad van 20.11.2017 werd hoofdstuk V Ziekteverlof aangepast in lijn met 

het uitgewerkte aanwezigheidsbeleid van de stad.  

 

Vanuit het agentschap binnenlands bestuur werd een opmerking geformuleerd met 

betrekking tot het recht op ziektekredietdagen voor op proef benoemde statutaire 

medewerkers.   De zinsnede “dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de 

ziekte-en invaliditeitsuitkering” moet worden geschrapt.  

 

Hoofdstuk X Opdrachthouderschap, de waarneming hogere functie en de 

terbeschikkingstelling wordt uitgebreid met de mogelijkheden om personeel ter 

beschikking te stellen.  

 

4. Advisering en overleg 

 

De wijziging van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling is onderworpen aan 

syndicaal overleg. Het protocol van akkoord van 26.03.2018 ligt voor.  

 



De voorliggende wijzigingen aan de personeelsformatie en de rechtspositieregeling 

werden voorgelegd aan managementteam van 30.03.2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 43 par. 2, 2° en 75 gezien het ontbreken van delegatie; 

- het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken de artikelen 581 tot en met 589. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het organogram blijft in hoofdstructuur zoals op 08.03.2010 door de raad bepaald.  

 

In de algemene aansturing van de organisatie wordt de graad ‘secretaris’ vervangen door 

de graad ‘algemeen directeur’. De graad ‘financieel beheerder’ wordt vervangen door de 

graad ‘financieel directeur’. 

 

Deze wijzigingen treden in werking op 01.08.2018. 

 

Artikel 2: 

 

Op de personeelsformatie worden volgende graden geschrapt en als volgt vervangen: 

 

 de graad ‘secretaris‘ wordt geschrapt en vervangen door ‘algemeen directeur’. 

 de graad ‘financieel beheerder’ wordt geschrapt en vervangen door ‘financieel 

directeur’. 

 

Deze wijzigingen treden in werking op 01.08.2018. 

 

Aan de bestaande overgangsformatie worden geen wijzigingen aangebracht. 

 

Artikel 3: 

 

Volgende artikelen van de rechtspositieregeling van het stadspersoneel worden als volgt 

gewijzigd.  De bijkomende aanpassingen gaan overeenkomstig art. 187 van het 

gemeentedecreet in de vijfde dag na bekendmaking van deze beslissing overeenkomstig 

art. 186 van het gemeentedecreet. 

 

1° artikel 234, par. 1, 1e lid luidend als volgt: “dat geen recht heeft op uitkeringen in het 

kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering” wordt geschrapt. 

 

2° art. 234, par. 1 3e lid luidend als volgt: “,en na eventuele periode van recht op ziekte 

uitkering in het kader van de ziekte – en invaliditeitsverzekering,” wordt geschrapt. 

 



3° het opschrift ”Titel III. Het opdrachthouderschap en de waarneming hogere functie” 

wordt vervangen door ”Titel III. Het opdrachthouderschap, de waarneming hogere 

functie en de terbeschikkingstelling”. 

 

4° Na art. 134 worden volgende vier artikelen ingevoegd:  

 

“Hoofdstuk III Terbeschikkingstelling 

 

Art. 134bis 1 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan, onder voorwaarden in dit 

hoofdstuk bepaald, tijdelijk ter beschikking gesteld worden van een gebruiker. 

Overeenkomstig art. 104bis, 230 en art. 195§2 van het gemeentedecreet kan de 

stad ter beschikking stellen aan:  

1° een andere overheid; 

2° een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 

betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 

zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarin de gemeente niet deelneemt en 

waarvan de activiteit verband houdt met een gemeentelijk belang 

3° een gemeentelijk verzelfstandig agentschap of een OCMW – vereniging in 

privaatrechtelijke vorm; 

4° naar een vereniging waaraan de gemeente wel deelneemt, maar waarbij er geen 

gemeentelijke belangen gerealiseerd worden.  

In een samenwerkingsovereenkomst tussen de gebruiker en de stad worden concrete 

afspraken met betrekking tot de ter beschikkingstelling vastgelegd.  

De modaliteiten opgenomen onder artikel 134bis.2 tot en met art. 134bis.4 zijn in 

ieder geval bij elke terbeschikkingstelling steeds van toepassing 

 

Art. 134 bis 2 

Deze terbeschikkingstelling gaat gepaard met een gedeeltelijke overdracht van het 

werkgeversgezag. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid kan zich hiertegen niet verzetten.  

Naast de stad oefent ook de gebruiker werkgeversgezag uit over het ter beschikking 

gestelde personeelslid. 

De gebruiker komt zijn verplichtingen inzake het welzijn op het werk na t.a.v. het ter 

beschikking gestelde personeelslid, in overeenstemming met de 

terbeschikkingstellingsovereenkomst. 

Het ter beschikking gestelde personeelslid blijft onder de voorwaarden van de 

rechtspositieregeling van de stad vallen. 

Het arbeidsreglement van de gebruiker is van toepassing op het personeelslid voor 

de periode dat hij ter beschikking staat van de gebruiker. 

De stad beslist na overleg met de gebruiker over de toekenning van verloven en 

afwezigheden aan het ter beschikking gestelde personeelslid. In de 

beheersovereenkomst tussen de gebruiker en de stad worden afspraken uitgewerkt 

met betrekking tot langdurige afwezigheden en eventuele vervangingen. 

De stad evalueert het ter beschikking gestelde personeelslid op basis van een verslag 

van de gebruiker. 

De stad kan in voorkomend geval een tuchtprocedure opstarten op basis van een 

verslag van de gebruiker. 

 

Art. 134bis 3 

De ter beschikkingstelling van het vast aangestelde statutaire personeelslid is 

onderworpen aan volgende voorwaarden: 

1° de terbeschikkingstelling moet een beperkte tijd hebben; 

2° de arbeidsvoorwaarden en het salaris, met inbegrip van vergoedingen, voordelen, 

verloven en afwezigheden, van het ter beschikking gestelde personeelslid worden 

exclusief vastgesteld door de stad. De stad betaalt het salaris, eventueel aangevuld 

met toelagen en vergoedingen, rechtstreeks aan het ter beschikking gestelde 



personeelslid. In de overeenkomst tussen de stad en de gebruiker wordt de 

terugbetaling van de werkgeverskosten geregeld.  

3° gedurende de periode waarin het vast aangestelde personeelslid ter beschikking 

van de gebruiker wordt gesteld is de gebruiker verantwoordelijke voor de toepassing 

van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming 

van de arbeid die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij art. 19 van de 

wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 

beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. 

4° de voorwaarden en de duur van de ter beschikkingsteling evenals de aard van de 

opdracht moet worden vastgesteld in de overeenkomst, afgesloten door de 

aanstellende overheid en de gebruiker.  

 

Art. 134bis 4 

Met toepassing van artikel 104bis van het gemeentedecreet  beslist de aanstellende 

overheid over de individuele terbeschikkingstelling van het personeelslid en sluit de 

overeenkomst van terbeschikkingstelling af.” 

 

5° Bijlage II. “Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden van de 

rechtspositieregeling voor het stadspersoneel” wordt als volgt gewijzigd. 

 

De bevorderingsvoorwaarden voor de graad beleidsmedewerker (A1a-A3a), bibliothecaris 

(A1a-A3a), stedenbouwambtenaar (A1a-A3a) en preventievadviseur (A1a-A3a) punt 2. 

“Minimum over 2 jaar niveauanciënniteit beschikking in niveau C en/of B” worden als 

volgt gewijzigd: “Minimum over 4 jaar niveauanciënniteit beschikken in niveau C en/of 

B.” 

 

Artikel 4: 

 

Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden van de gemeentelijke 

rechtspositieregeling voor het stadspersoneel wordt met ingang van 01.08.2018 als volgt 

gewijzigd. 

 

De graden ‘financieel beheerder’ en ‘secretaris’ en bijhorende aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden worden geschrapt en vervangen door hetgeen volgt: 

 

 Financieel Directeur 
 

Aanwervingsvoorwaarden : 

1. houder zijn van een academisch gericht masterdiploma, of een licentiaatsdiploma 

of een diploma hoger onderwijs van 2 cycli 

2. minimum over 10 jaar relevante werkervaring beschikken, waarvan 5 jaar in een 

leidinggevende functie.  

3. slagen in een aanwervingsexamen 

 

Bevorderingsvoorwaarden : 

1. tenminste over een graad beschikken met functionele loopbaan A1a-A3a 

2. minimum over 10 jaar niveauanciënniteit beschikken in niveau A 

3. over een gunstige evaluatie beschikken 

4. slagen voor een bevorderingsexamen 

 

Algemeen directeur 
 

Aanwervingsvoorwaarden : 

1. houder zijn van een academisch gericht masterdiploma, of een licentiaatsdiploma 

of een diploma hoger onderwijs van 2 cycli 



2. minimum over 10 jaar relevante werkervaring beschikken waarvan 5 jaar in een 

leidinggevende functie 

3. slagen in een aanwervingsexamen 

 

Bevorderingsvoorwaarden : 

1. tenminste over een graad beschikken met functionele loopbaan A1a-A3a 

2. minimum over 10 jaar niveauanciënniteit beschikken in niveau A 

3. over een gunstige evaluatie beschikken 

4. slagen voor een bevorderingsexamen 

 

Artikel 5: 

 

Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel van de gemeentelijke 

rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd. 

 

De salarisschalen voor de graad secretaris en de graad financieel beheerder worden per 

01.08.2018 geschrapt en vervangen door onderstaande salarisschalen voor de graden 

algemeen directeur en financieel directeur: 

 

Salarisschalen 

Algemeen 

directeur 

Financieel 

directeur 

minimum 47848,788 45074,952 

maximum 70661,539 66564,719 

Verhoging 15x1x1520,85 1x1x1432,651 

0 47848,788 45074,952 

1 49369,638 46507,60313 

2 50890,488 47940,25427 

3 52411,338 49372,9054 

4 53932,188 50805,55653 

5 55453,038 52238,20767 

6 56973,888 53670,8588 

7 58494,738 55103,50993 

8 60015,588 56536,16107 

9 61536,438 57968,8122 

10 63057,288 59401,46333 

11 64578,138 60834,11447 

12 66098,988 62266,7656 

13 67619,838 63699,41673 

14 69140,688 65132,06787 

15 70661,538 66564,719 

 

De salarisschalen van de decretale graden stadssecretaris en financieel beheerder 

worden echter behouden voor de berekening van de gewaarborgde wedde toekomend 

aan de niet in de nieuwe decretale graad aangestelde titularis. 

 

Artikel 6: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet.  Ze treedt in werking zoals in de artikelen hiervoor aangeduid. 

2. Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Oproeping zittende functiehouders, goedkeuring functiebeschrijving, 



organisatie van de systematische vergelijking van titels en verdiensten, 

aanleg wervingsreserve en beslissing tot het niet voorzien van een 

functie van adjunct-algemeen directeur en adjunct-financieel directeur. 

De gemeenteraad, 

 

In afwezigheid van stadsecretaris Carlo Daelman die wordt vervangen door waarnemend 

stadssecretaris Frank Detremmerie op grond van art. 27 par. 1, 1° en 88 par. 3 van het 

gemeentedecreet. 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Decretaal kader 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiek-ambtelijke integratie 

van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse Regering inzake de 

bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en de lokale 

besturen is verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22.12.2018, zoals 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018. 

 

Het DLB voorziet een verdere integratie van gemeente en OCMW met behoud van de 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid voor gemeente en OCMW. Verder vervangt dit decreet 

de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale besturen 

regelen (het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke 

samenwerking).  

 

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het DLB in de eerste plaats 

vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van de 

algemeen  directeur en de financieel directeur die in de plaats treden van de huidige 

gemeentesecretaris en OCMW-secretaris respectievelijk de huidige financieel beheerder 

van gemeente en OCMW.  

 

De algemeen directeur en de financieel directeur zijn personeelslid van de gemeente maar 

bedienen ook het OCMW. 

 

Om tegen 01.08.2018 tot één algemeen directeur en één financieel directeur te komen 

voorziet het DLB vooreerst een overgangsregeling voor de eerste invulling van het ambt 

van algemeen en financieel directeur (art. 581 – 588 DLB).  

Daarnaast voorziet art. 589 in een waarborgregeling voor de zittende functiehouders die 

niet worden aangesteld als algemeen of financieel directeur. 

 

Overeenkomstig artikel 589 van het DLB wordt de functiehouder die geen algemeen of 

financieel directeur wordt op persoonlijke titel hetzij aangesteld als adjunct-algemeen 

directeur of adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in een passende 

functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van 

gemeente of OCMW. 

 

2. Feitelijke context in Harelbeke 

 

Het DLB voorziet verschillende hypotheses. 

 

Harelbeke bevindt zich in de situatie waarbij binnen beide besturen zowel de twee ambten 

van secretaris als van financieel beheerder bezet zijn.  

 

Een aanstelling van rechtswege is in deze situatie niet mogelijk.   

 

Ofwel kiest de gemeenteraad er overeenkomstig art. 583 DLB voor de concurrentie te 

beperken tot de zittende functiehouders.  Als beide titularissen zich voor het ambt tijdig 



en ontvankelijk kandidaat stellen, dan stelt de gemeenteraad tegen uiterlijk 01.08.2018 

op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen aan met 

behoud van zijn dienstverband. 

 

Ofwel kiest de gemeenteraad ervoor de functies van algemeen en financieel directeur open 

te stellen en in te vullen door aanwerving en/of bevordering. 

 

3. Beoordeling en overwegingen 

 

3.1. Wijze van invulling 

 

Het behoort de gemeenteraad vooreerst toe te beslissen over de wijze waarop de ambten 

van algemeen en financieel directeur moeten worden ingevuld.  

 

Rekening houdend met onderstaande overwegingen stelt het college (zie de 

collegebeslissing van 30.01.2018) de gemeenteraad voor om zich voor de invulling van 

beide ambten enkel te richten tot de huidige functiehouders van elk ambt.  Daartoe wordt 

ook verwezen naar de voorbereidende werken bij het DLB (Vlaams Parlement, stuk 1353 

(2017 – 2018) – nr. 1). 

 

- De vereiste continuïteit en de kwaliteit van de openbare dienstverlening op het 

hoogste ambtelijke niveau, in het bijzonder tijdens de periode van de (naderende) 

lokale verkiezingen, waarin de secretaris/algemeen directeur expliciete 

bevoegdheden zijn toegewezen. 

- Het zuinigheids- en redelijkheidsbeginsel, beginsel dat vereist dat voor de invulling 

van deze functies maximaal een beroep wordt gedaan op de zittende secretarissen 

en financieel beheerders én dat het aantal gewezen secretarissen en financieel 

beheerders dat herplaatst moet worden in een passende functie en met behoud van 

wedde, maximaal wordt beperkt. 

- De vereiste van een vlot transitiemanagement van de “oude” naar de “nieuwe” 

organieke situatie, wat vereist dat er eenheid van sturing is, zowel wat betreft het 

algemeen als het financieel (veranderings)management en vaststellend dat dit best 

kan worden gegarandeerd door de zittende functiehouders. 

 

De gemeenteraad sluit zich aan bij dit voorstel en de eraan ten grondslag liggende 

motieven. 

 

Overeenkomstig artikel 583 van het DLB zullen de functiehouders binnen een termijn van 

30 kalenderdagen hun kandidatuur moeten stellen.  Na het verstrijken van deze termijn 

dient het college van burgemeester en schepenen vast te stellen wie zich tijdig en 

ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. 

 

3.2. Functiebeschrijving 

 

Artikel 583 DLB bepaalt dat de gemeenteraad na oproeping een keuze maakt op basis van 

een systematische vergelijking van titels en verdiensten van de kandidaten.  

 

In de rechtspraak wordt over deze vergelijkingstechniek gesteld dat een voorafgaande 

functiebeschrijving enkel vereist is indien de wet dit voorschrijft. In de overgangsregeling 

wordt niet in een verplichte voorafgaande functiebeschrijving voorzien.  

 

Anderzijds bepaalt het huidige Rechtspositiebesluit (BVR van 07.12.2007, art. 23) wel dat 

de gemeenteraad de functiebeschrijving voor de decretale graden vaststelt. 

 

De toezichthoudende overheid raadt in de FAQ’s (frequently asked questions) aan een 

functiebeschrijving op te maken en stelt dat de huidige functiebeschrijving van secretaris 

en financieel beheerder niet voldoet noch volstaat en enkel een inspiratiebron kan zijn. 



 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 30.01.2018 principieel om een 

functiebeschrijving te laten opmaken voor de functie van algemeen en financieel directeur 

alsook voor de gegarandeerde betrekkingen.  Motief daartoe was ook de potentiële 

kandidaten zoveel mogelijk in te lichten in functie van de door hen te maken keuze. 

 

De gemeenteraad sluit zich bij de voorgaande argumentatie aan. 

 

Voor het uitschrijven van de functiebeschrijvingen werd via Jobpunt Vlaanderen beroep 

gedaan op de firma Berenschot. 

 

De functiebeschrijving voor algemeen directeur en financieel directeur wordt ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.   

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 538 van het DLB nu dit laatste artikel 

noodzakelijkerwijze ook inhoudt dat de gemeenteraad ook bevoegd is voor het vaststellen 

van de functiebeschrijving van het ambt van algemeen en financieel directeur en minstens 

op grond van art. 42 par. 1 van het gemeentedecreet (residuaire bevoegdheid van de 

gemeenteraad). 

 

3.3. Systematische vergelijking van titels en verdiensten 

 

Als voor de betrekking van algemeen directeur en financieel directeur respectievelijk beide 

secretarissen en financieel beheerders zich kandidaat stellen, dient de gemeenteraad op 

uiterlijk 01.08.2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten 

tussen de beide kandidaten, één algemeen directeur en één financieel directeur aan te 

stellen met behoud van hun dienstverband. 

 

De systematische vergelijking van titels en verdiensten dient in concreto te gebeuren aan 

de hand van objectieve en pertinente criteria – zijnde criteria die voor iedere kandidaat 

gelijk zijn en die in verband staan met de te begeven functie - zodat de beslissing steunt 

op wettige motieven. 

 

Ter ondersteuning in dat verband werd via Jobpunt Vlaanderen door het college het bureau 

Profondo als externe dienstverlener aangesteld.  Dit moet uitmonden in een duidelijke en 

(ook juridisch) sluitende motivering, zodat aan de gemeenteraad een duidelijk en (ook 

juridisch) sluitend beargumenteerd voorstel kan worden gedaan. 

 

Op voorstel van het college is de gemeenteraad van oordeel dat minstens volgende 

beoordelingscriteria zullen moeten worden gehanteerd: 

 

- Opleiding (diploma’s en navorming); 

- Eerdere beoordelingen (indien beschikbaar); 

- Ervaring, zowel in de lokale bestuurscontext als in de betrokken decretale graad 

waarvan men houder is; 

- Anciënniteit; 

- Tuchtrechtelijk verleden; 

- De kerncompetenties en functiespecifieke competenties opgenomen in de 

desbetreffende functiebeschrijving. 

 

De vergelijking van titels en verdiensten zal grondig en door de externe deskundige 

gebeuren aan de hand van: 

 

- Elementen die de kandidaten zelf aanbrengen in hun bij hun kandidatuur te voegen 

curriculum vitae (CV) en een door de kandidaten samen te stellen en bij hun 

kandidaatstelling te voegen portofolio; 

- Een diepte-interview; 



- Andere technieken die in een assessmentcenter worden toegepast. 

 

3.4. Eventuele werfreserve 

 

Blijkens art. 589 par. 3 kan de gemeenteraad bepalen dat de niet aangestelde secretaris 

en financieel beheerder worden opgenomen in een wervingsreserve.  De gemeenteraad 

dient de regels voor de wervingsreserve vast te stellen (maximale geldingsduur en 

eventuele verlenging, alsook de regels volgens dewelke de kandidaten hun opname in de 

wervingsreserve behouden of verliezen). 

 

Uit de FAQ’s van de toezichthoudende overheid blijkt dat er geen verplichting tot 

kandidaatstelling als voorwaarde voor de opname in de wervingsreserve geldt, tenzij de 

gemeenteraad dit uitdrukkelijk als voorwaarde zou stellen. 

 

Omwille van de zorg voor de continuïteit van aansturing en de openbare dienstverlenging 

en gezien de wijze van functioneren van de huidige functiehouders bevredigend is, is het 

aangewezen de niet aangestelde functiehouder in de werfreserve op te nemen, ook al heeft 

deze zich geen kandidaat gesteld. 

 

Een termijn van 10 jaar is billijk gelet op de vergelijkbaarheid met de huidige maximale 

termijn in de gemeentelijke rechtpositieregeling inzake bevorderingen. 

 

3.5. Plaats van de gegarandeerde betrekking voor de niet aangestelde 

functiehouder 

 

Blijkens artikel 589 van het DLB wordt de functiehouder die geen algemeen of financieel 

directeur wordt hetzij op persoonlijke titel aangesteld als adjunct-algemeen directeur of 

adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in een passende functie van 

niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van gemeente of 

OCMW. 

 

Op 30.01.2018 was het college principieel van oordeel dat een terugvalpositie binnen de 

stad en het OCMW niet aangewezen was.  Het college drukte daarentegen de wens uit dat 

de gegarandeerde betrekking zich zou situeren in het Zorgbedrijf Harelbeke, desnoods via 

detachering uit het OCMW.  Het college verwees daartoe naar het risico op termijn van 

twee kapiteins op één schip. 

 

Ook de gemeenteraad deelt deze zorg betreffende een blijvende eenheid van aansturing.  

Bijgevolg wenst de gemeenteraad de gegarandeerde betrekking niet onder de vorm van 

een adjunct-algemeen directeur of adjunct-financieel directeur bij de gemeente te 

voorzien.  Ook de gemeenteraad drukt de wens uit dat de gegarandeerde betrekking zich 

zou situeren in het Zorgbedrijf Harelbeke, desnoods via detachering uit het OCMW. 

 

*** 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 42 par. 1; 

- het decreet Lokaal Bestuur (DLB), inzonderheid de artikelen 581 t.e.m. 589; 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de collegebeslissing van 30.01.2018 Decreet Lokaal Bestuur. Toelichting decretale 

bepalingen, keuze externe dienstverlener, principiële beslissingen en tijdspad 

inzake de nieuwe en met het OCMW gedeelde decretale graden (algemeen directeur 

en financieel directeur). 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Beslist voor de invulling van het ambt van algemeen directeur en financieel directeur de 

concurrentie enkel tussen de zittende functiehouders van de ambten van secretaris van 

stad en OCMW en financieel beheerder van stad en OCMW te laten spelen. 

 

Artikel 2:  

 

Beslist om de zittende secretarissen van de stad en het OCMW overeenkomstig art. 583, 

par. 1 van het DLB op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen 

directeur. 

 

De kandidaatstelling dient binnen een termijn van dertig dagen na oproeping te gebeuren. 

 

Artikel 3: 

 

Beslist om de zittende financieel beheerders van de stad en het OCMW overeenkomstig 

art. 583, par. 1 van het DLB op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van 

financieel directeur. 

 

De kandidaatstelling dient binnen een termijn van dertig dagen na oproeping te gebeuren. 

 

Artikel 4: 

 

Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de respectievelijke 

functiehouders hiervoor vernoemd schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen voor 

het ambt van algemeen directeur dan wel het ambt van financieel directeur en om de 

tijdigheid en de ontvankelijkheid van de kandidaturen te beoordelen. 

 

Bij de oproeping wordt een afschrift van deze beslissing toegevoegd en wordt aan de 

kandidaten kennis gegeven van: 

 

- de wijze waarop de kandidatuur moet worden ingediend; 

- de functiebeschrijving van de functie van – al naar gelang het geval – algemeen 

directeur of financieel directeur en van de respectievelijk gewaarborgde betrekking; 

- de hierna vermelde beoordelingscriteria. 

 

Artikel 5: 

 

Keurt de functiebeschrijving voor het ambt van algemeen directeur en financieel directeur 

goed luidend als volgt: 

  



 

Functiebeschrijving 

Organisatie: Stad & OCMW Harelbeke 

Afdeling: nvt 

Functie: Algemeen Directeur 

Code: 001 

Datum: 3 april 2018 

ORGANISATIE 

Rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het 
bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). 
 
Geeft direct operationeel leiding aan een 10-tal medewerkers (het managementteam met 6leden 

en de verantwoordelijken ICT, HR, strategie en juridische dienst/secretarie), en indirect hiërarchisch aan 
een 400-tal medewerkers van alle betrokken Stedelijke (incl. Onderwijs) en OCMW-
medewerkers. 

DOEL 

Het instaan voor de algemene operationele leiding van de departementen/diensten van het 
Stad & OCMW Harelbeke teneinde de in deze een adequate dienstverlening aan de bevolking 
te verzekeren, rekening houdend met het belang van de Stedelijke & OCMW-diensten 
enerzijds en het bredere algemeen belang van de burger anderzijds, met als kader de missie 
en de visie van Stad & OCMW. 
Het optreden als verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke 
en OCMW-organisatie. 

HOOFDACTIVITEITEN  

 Organiseert, samen met het managementteam, de werking van de betrokken 
departementen (a-z interne diensten) en onderlinge processen o.a.: 
- tekent werkingsprocessen uit en volgt het onderhoud ervan op 
- stelt een organisatiebeheersingssysteem op; volgt op 
- verzekert en volgt de (verdere) integratie op tussen de verschillende departementen 

en beheersorganen op 
- bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van 

de departementen van de Stad en van het OCMW 
- volgt de dienstverlening/klachtenbehandeling/algemene dienstverlening van Stad en 

OCMW op 
- faciliteert hierbij de operationele beleidsuitvoering en dienstverlening aan de 

bevolking 



- verzekert een vlotte samenwerking tussen gemeente en OCMW (o.a. op basis van 
een beheersovereenkomst) 

 Bereidt het algemeen beleid voor, rapporteert in deze en volgt de uitvoering ervan op 
o.a.: 
- ondersteunt en coördineert het opmaken van een voorontwerp m.b.t. meerjarenplan 

en jaarrekening en de opvolgingsrapportering 
- bouwt in deze mee aan een beleidsmatig kader voor de Stad & het OCMW Harelbeke 

( langere termijn; 6 jaar) 
- volgt de beleidsuitvoering op in het licht van de korte- en lange termijn doelstellingen 

van Stad & OCMW Harelbeke. 

 Stuurt direct het managementteam aan en indirect alle betrokken medewerkers o.a.: 
- vertaalt de strategie/het algemeen beleid naar de operationele doelstellingen van de 

verschillende departementen 
- werkt samen met het managementteam mee de rechtspositieregeling uit 
- bepaalt de personeelsbehoeftenplanning en volgt op; stemt arbeidstijd, verloven en 

afwezigheden binnen het kader van de lokale rechtspositieregeling op de 
dienstverlening 

- volgt nauw de (strategisch) ondersteunende diensten op (bv. ICT, HR, strategie, 
juridische dienst/secretarie) 

- volgt HR-processen op; stelt voorontwerpen van organogrammen op 
- volgt in deze nauwgezet de interne samenwerking tussen de 

medewerkers/afdelingen onderling op enerzijds en anderzijds het meer individuele 
welzijn van elke medewerker 

- bewaakt de organisatorische structuren en stuurt bij indien nodig 
- staat in voor de informatiedoorstroming naar de diensten/afdelingen interne 

communicatie) en verzekert de kennisdeling en kennisborging binnen de het 
managementteam 

- bewerkstelligt de onderlinge afstemming en samenwerking 
- bepaalt de werkingsmiddelen en budgetten  
- stuurt de leden van het managementteam direct aan als evaluator; alle medewerkers 

indirect via opvolging 
- organiseert en leidt overkoepelende coördinatievergaderingen  
- neemt deel aan het Syndicaal/Sociaal overleg 

 Ondersteunt/faciliteert de werking van de politieke organen vanuit de administratie 
(input/advies/opvolging & uitvoering besluiten) o.a.: 
- organiseert de vergaderingen van de politieke organen en woont deze bij 
- werkt actief rond de integratie en samenwerking van de stedelijke organisatie 

(departementen) en het OCMW  
- volgt de inhoudelijke en redactionele besluit- en dossiervorming op binnen de 

betrokken politieke organen (gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies, het 
college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD); adviseert 
deze organen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak 

- regelt en volgt de samenwerking/informatiedoorstroming met en naar de politieke 
organen op; de samenwerking tussen managementteam met de verschillende 
interne departementen/diensten en (politieke) organen 



- bereidt (politieke/administratieve/uitvoerende) dossiers voor i.s.m. het 
managementteam 

- volgt de uitvoering van dossiers/besluiten door de eigen departementen op  
- volgt de (praktische) werking van de politieke organen mee op 
- verleent beleidsmatig bestuurskundig en (juridisch) advies 
- delegeert op een praktische en efficiënte manier bevoegdheden; zorgt mee voor de 

implementatie van een effectief en efficiënt budgethouderschap en streeft in deze 
ook algemeen naar een effectieve delegatie van taken en verantwoordelijkheden 

- zorgt voor het inpassen van de besluitvorming in de geldende rechtsregels 
- ondertekent de nodige documenten 
- streeft naar een maximaal draagvlak binnen de politieke structuren/organen 

 Verzekert het overkoepelend financieel management van Stad & OCMW, ondersteund 
door de financieel directeur o.a.: 
- stelt mee een financieel kader op rond uitgavenvalidatie en facturatie 
- kan vanuit dit financiële kader en op basis van een besluitvorming door de politieke 

organen een budgethouderschap uitwerken en invoeren 
- regelt en/of voert wettigheids- en regelmatigheidscontroles door (audits) 

 Stuurt het personeelsbeheer voor OCMW en Stad Harelbeke aan via de betrokken HR-
verantwoordelijke/HR dienst (als Personeelshoofd) en rapporteert naar de betrokken 
politieke organen 

 Ondersteunt de Stad en het OCMW Harelbeke bij het aansturen van de verzelfstandigde 
entiteiten o.a.: 
- verzekert een effectieve en efficiënte samenwerking met deze organisaties 
- zorgt voor het (decretaal voorziene) “toezicht” op het samenwerkingsverband/de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de verzelfstandigde entiteiten  

CRITERIA 

Verantwoordelijkheidsbereik 

Is verantwoordelijk voor: 

 Een georganiseerde werking van de betrokken diensten en onderlinge processen (Stad 
& OCMW) 

 Een voorbereid algemeen beleid en rapportage naar de betrokken organen 
(administratief/politiek) 

 De aansturing en leiding van het managementteam en de indirecte opvolging van het 
werkveld/algemeen belang en het welzijn van alle betrokken medewerkers binnen de 
administratie 

 Het faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen 

 Het overkoepelend financieel management van Stad & OCMW (ondersteund door de 
financieel directeur 

 Het overkoepelend HR-beleid van Stad & OCMW 

 Een effectieve en efficiënte samenwerking met de betrokken verzelfstandigde 
organisaties 



Mogelijke gevolgen van onjuiste beslissingen en/of onjuist uitgevoerde activiteiten: 
- Verkeerde advisering naar, opvolging en uitvoering van beleidsmatige keuzes 
- Onvoldoend ondersteunde en gefaciliteerde samenwerking tussen Stad en OCMW 

enerzijds en anderzijds tussen de (administratieve/ondersteunende) diensten en 
politieke organen 

- Een niet optimale werking van het Management Team, de Stad & OCMW-diensten 
- Verkeerde beleidsadviezen/beleidsondersteuning/beleidsuitvoering met mogelijk 

financieel/HR “mismanagement”, zowel met een interne impact naar werking van de 
Stadsdepartementen/medewerkers als extern naar de betrokken burgers toe  

- Niet of onvoldoende naleven van wettelijke bepalingen/regelgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Imagoschade naar de buitenwereld toe 

De gevolgen worden meestal op middellange/lange termijn vastgesteld. 

Kennis en complexiteit 

 Kennisniveau Master  

 Ervaring van 10-jaar; waarvan 5 jaar in een leidinggevende functie 

 Inwerkperiode van 1 jaar  

 Grondige kennis en ervaring van managementtechnieken 

 Grondige kennis en ervaring van lokale overheidsomgeving 

 Grondige kennis van HR-technieken in de overheidssector  

 Grondige kennis van (financieel) management in de non-profit sector; 

 Grondige kennis van de bevoegdheden en besluitvormingsprocessen binnen de 
overheidssector op verschillende niveaus (lokaal, Vlaams, federaal; juridische aspecten) 

 Grondige kennis van People management & Deontologie 

 Grondige kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de Stad & 
OCMW 

 Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software 

Probleemoplossing 

 Het kunnen samenbrengen en samen laten werken van de betrokken interne diensten 
van Stad & OCMW enerzijds en anderzijds deze diensten en de politieke organen 

 Het voldoende kunnen inschatten van en rekening houden met de verhoudingen en 
relaties tussen de besluitvormende betrokken politieke organen enerzijds en anderzijds 
de adviserende, voorbereidende en uitvoerende administratieve departementen 

 Het operationeel aansturen van een organisatie (Stad & OCMW Harelbeke), met en 
complex en sterk uiteenlopend geheel van dienstverlening en beleidsthema’s (van 
stadsontwikkeling, naar vrije tijds beleving, naar welzijn, onderwijs, dienstverleners 
binnen strikt wetgevende kaders (vb. stedenbouw, bevolking, burgerlijke stand,…) 
tegenover dienstverlening binnen een minder gereguleerd kader (vrije tijdsdiensten,…) 
) enerzijds en anderzijds werken en rekening houden met een grote diversiteit aan 
klanten/gebruikers 

 Het verzekeren van de brugfunctie tussen een (brede) politieke aansturing en de 
(striktere) administratie 

 Het kunnen uittekenen van een strategische/beleidsmatige visie op lange termijn naar 
de departements/administratieve werking toe en dit kunnen vertalen naar 



organisatorische en operationele doelstellingen voor de verschillende 
diensten/afdelingen; het hierbij aan de dag kunnen leggen van een helikopterview 

 Het kunnen inschatten van de impact op langere termijn van voorliggende concepten 
van beleidsplannen/meerjarenplanningen en kunnen gepast adviseren in deze 

 Het kunnen laten samenwerken van alle departementen/diensten van Stad & OCMW, 
met hun veelheid aan dienstverlenende activiteiten 

 Het kunnen inschatten van de haalbaarheid van een intern voorbereid 
advies/beleid/dossier 

 Kunnen inschatten van zowel het administratief, technisch, inhoudelijk als 
sociaal/politiek haalbare bij het (mee) voorbereiden van het beleid en de 
beleidsadviezen 

 Het binnen Stad en OCMW en extern naar bevoegde overheden en diensten kunnen 
verdedigen van de belangen en de richting van Stad & OCMW 

 Het kunnen motiveren en gemotiveerd houden van de directe 
medewerkers/managementteam 

 Het kunnen creëren van samenwerkingsverbanden met andere Steden 

 Het kunnen op een (sociaal) gepaste manier omgaan met en aanpakken van 
individuele/departement gebonden/besluitvormingsgerichte problematieken van bv. 
verschillende visie, aanpak; uitvoering 

 Het aan de eigen interne administratie/departementen/managementteam kunnen 
overbrengen van reden/achtergrond van de politieke besluitvorming 

 Is zelfstandig in het a-z structureren en aansturen van de werking van de betrokken 
interne departementen (administratie), het begeleiden van de 
adviesverlening/inhoudelijke voorbereiding naar de politieke organen toe; het 
faciliteren van de werking tussen de administratie en de besluitvormende (politieke 
organen) 

 Is gebonden aan de betrokken wettelijke bepalingen/wettelijk kader, de interne 
statuten, het door het college van Burgemeester en Schepenen/ Vast Bureau/ Bijzonder 
Comité voor de sociale dienst gevormde kader; de politieke besluitvorming in deze 

 Doet beroep op het college van burgemeester en schepenen en/of op het vast bureau 
en/of op het bijzonder comité voor de sociale dienst/het managementteam bij overleg; 
legt inhoudelijke en/of financiële verantwoording af naar de politieke/besluitvormende 
organen toe 

Communicatie 

Interne contacten 

 Dagelijks contact met zowel de medewerkers/diensten Stad & OCMW Harelbeke als de 
verschillende politieke organen/actoren (afstemming, overleg, …) 

 Regelmatig tot dagelijks contact met het managementteam/de bestuursorganen van 
Stad & OCMW Harelbeke; afstemmen en laten overeenstemmen van de belangen van 
Stad en OCMW 

 Regelmatig contact met het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, 
de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau bij het rapporteren van o.a. de 
werking van de betrokken diensten en processen 

 Regelmatig contact met externe bestuursorganen/Vlaamse Overheid/VVSG/… en hierbij 
verdedigen van de belangen van Stad en OCMW Harelbeke 



Externe contacten 

 Regelmatig extern contact in het kader van netwerking (Ontwikkelen en bestendigen 
van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen gemeentelijke 
organisatie/het OCMW en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun 
en medewerking) 

 Gerichte contacten met andere Steden, Gemeenten, Zorgbedrijven/OCMW’s, ook in het 
kader van intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (IGS)  

 Gerichte contacten met externe politiezones, brandweerzones,… 

Talen 

 -- 

Specifieke vaardigheden 

 -- 

Werkomstandigheden 

 -- 

COMPETENTIES 

Kerncompetenties 

 Initiatief 

 Kwaliteitsgerichtheid 

 Klantgerichtheid 

 Samenwerken 

 Loyaliteit 

Functie-specifieke competenties 

 Visie 

 Leiderschap 

 Organisatiesensitiviteit 

 Netwerken 

 Overtuigingskracht  

 Besluitvaardigheid 

Optioneel 

 Plannen en organiseren 

 Resultaatgerichtheid 

Definitie en gedragsindicatoren 

KERNCOMPETENTIES 



Initiatief 
 

Handelt proactief door zaken in gang te zetten.  

 Signaleert kansen en bedreigingen en onderneemt gerichte acties 

 Heeft een actieve initiërende rol in groepen of samenwerkingsverbanden 

 Zet zich actief in voor de verschillende afdelingsbelangen door op situaties of 
mensen af te stappen en problemen aan te pakken 

 Zoekt actief naar kansrijke ontwikkelingen en alternatieve oplossingen voor de 
ganse organisatie en pakt deze op 

 Anticipeert op de gevolgen van ontwikkelingen of beslissingen door de juiste 
actie op verschillende situaties 

 Zorgt voor een werkklimaat waarbinnen initiatieven genomen kunnen worden  
 

Kwaliteitsgerichtheid 
 

Stelt hoge eisen aan kwaliteit bij de uitvoering van het werk en bewaakt en verbetert deze 

waar mogelijk. 

 Vraagt terugkoppeling over de kwaliteit van geleverde diensten  

 Corrigeert direct als het gestelde kwaliteitsniveau niet gehaald wordt 

 Komt met voorstellen en initiatieven om de kwaliteit te verbeteren of te 
handhaven 

 Onderneemt op basis van gemaakte fouten actie om deze in de toekomst te 
voorkomen 

 Signaleert de noodzaak tot kwaliteitsverbeteringen en neemt passende 
maatregelen 

 Implementeert nieuwe werkmethoden en systemen om de kwaliteit te 
verbeteren en/of te borgen 

 Streeft naar onderlinge afstemming van standaarden voor kwaliteit binnen de 
organisatie 

 

Klantgerichtheid 
 

Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en 

behoeften van de in- en externe klanten om deze in lijn met de organisatiedoelstellingen 

tevreden te stellen. 

 Onderzoekt of met de geboden oplossing de vraag van de klant echt beantwoord 
is 

 Neemt klachten van klanten serieus en zoekt (in samenspraak met hen) actief 
naar oplossingen 

 Vraagt naar de tevredenheid van de klant en verbetert op basis hiervan de 
dienstverlening  

 Vertaalt (complexe) wensen van klanten naar nieuw te ontwikkelen of te 
verbeteren diensten 



 Speelt in of anticipeert op mogelijke of toekomstige wensen van de klant en 
maakt de klant daarvan bewust 

 Vertaalt (complexe) wensen van klanten naar concrete plannen en bespreekt 
deze met hen 

 Verbetert de interne afstemming over de grenzen van de organisatieonderdelen 
heen om de klant beter van dienst te zijn  

 Stimuleert anderen om de klantgerichtheid steeds in vraag te stellen 

 

Samenwerken 
 

Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het 

gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. 

 Draagt bij aan een goede werksfeer en samenwerking binnen het team en de 
ganse organisatie 

 Streeft gezamenlijke doelen na 

 Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang 

 Onderneemt acties om ervoor te zorgen dat er een goede werksfeer en 
samenwerking binnen de organisatie blijft dan wel ontstaat 

 Levert een actieve bijdrage om de samenwerking tussen verschillende entiteiten 
te verbeteren 

 Onderneemt acties om teamgeest en samenhorigheid binnen de organisatie te 
realiseren of te versterken 

 Stimuleert anderen om gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel 

 Creëert een draagvlak voor uitdagingen, beslissingen en acties  
 

Loyaliteit 
 

Brengt eigen gedrag in lijn met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de 

organisatie. 

 Weet waar de organisatie voor staat en past zijn gedrag hier op aan 

 Onderneemt actie om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en 
veranderingen binnen de organisatie 

 Staat achter beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn, zelfs als ze minder 
populair zijn 

 Draagt normen en waarden van de organisatie uit en handelt volgens de 
deontologie van de organisatie 

 Toont betrokkenheid bij organisatiebeleid  

 Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

 Spreekt collega’s aan op hun gedrag als ze zich niet aanpassen aan de waarden, 
normen, regels en gedragscode van de organisatie 
 



FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Visie  
 

Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en 

vertaalt deze in een beleid op korte en middellange termijn.  

 Heeft inzicht in relevante ontwikkelingen voor de organisatie en gebruikt deze 
om zich een visie te vormen 

 Doorziet de gevolgen van ontwikkelingen in de omgeving op midden en lange 
termijn en vertaalt dit in (meer)jarenplannen  

 Vertaalt de organisatievisie naar concrete doelstellingen voor het 
organisatieonderdeel of -onderdelen 

 Benoemt organisatie brede thema’s die de komende jaren bepalend zijn voor de 
dienstverlening 

 Integreert de ontwikkelingen in verschillende disciplines bij het vormen van een 
organisatievisie op de lange termijn 

 Ontwikkelt een toekomstbeeld en koers voor de organisatie op basis van de 
analyse van alle relevante ontwikkelingen  

 

Leiderschap 
 

Is in staat om sturing te geven en doelstellingen te bereiken, de competenties van anderen te 

ontwikkelen en medewerkers te motiveren 

 Toont voorbeeld gedrag en is rolbewust 

 Laat stijl van leidinggeven aansluiten op de behoefte van de medewerker en de 
situatie 

 Zet op consequente wijze prestaties en functioneren af tegen normen en geeft 
hierop tijdig feedback aan medewerkers 

 Monitort eigen prestaties en functioneren en die van de medewerkers en trekt 
aan de bel als de te bereiken resultaten in gevaar komen 

 Leidt de teams naar een gezamenlijk resultaat 

 Stimuleert medewerkers tot persoonlijke en/of professionele ontwikkeling door 
het geven van concrete tips en suggesties  

 Laat anderen zelf de antwoorden op problemen vinden in plaats van zelf de 
antwoorden te geven, zodat ze het echt begrijpen 

 Stimuleert de ander om zelf verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van (de 
invulling van) het werk 

 Is zich bewust van eigen stijl van coachen en het effect daarvan op anderen 
 

Organisatiesensitiviteit 
 

Is alert op en heeft inzicht in (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen 

binnen en buiten de organisatie en kan daar adequaat op inspelen. 



 Heeft inzicht in (in)formele belangen en krachtenvelden binnen en buiten de 
organisatie 

 Kent het krachtenveld, de verhoudingen en de informele regels 

 Onderkent de invloed en gevolgen van eigen activiteiten en beslissingen op de 
eigen organisatie en daarbuiten 

 Maakt een goede inschatting van (politieke) ontwikkelingen en hun 
consequenties 

 Doet voorstellen die rekening houden met speelruimten en gevoeligheden 

 Is alert op (in)formele en politieke verhoudingen (in- en extern) en is in staat om 
hier adequaat op in te spelen 

 Lobbyt, brengt belangrijke onderwerpen bij de juiste personen/partijen onder de 
aandacht  

 Toont inzicht in bestuurlijke verhoudingen en mechanismen 
 

Netwerken  
 

Legt, verstevigt en onderhoudt doelbewust zakelijke relaties.  

 Brengt zowel in- als extern op gepaste wijze interactie tot stand 

 Geeft opvolging aan (nieuwe) contacten, binnen en buiten de organisatie 

 Kent de relevante personen, wordt door hen gekend en maakt effectief gebruik 
van deze contacten  

 Gebruikt het eigen netwerk om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en 
doelen te bereiken  

 Bouwt en onderhoudt relatienetwerken met personen uit vergelijkbare 
organisaties/instanties of het vakgebied 

 Brengt mensen met elkaar in contact om bepaalde belangen te behartigen  
 

Overtuigingskracht 
 

Kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op 

de ideeën en standpunten van anderen. 

 Buigt tegenargumenten om in het voordeel van het eigen standpunt 

 Brengt voorstellen met enthousiasme en stelligheid 

 Heeft persoonlijk overwicht, is zelfbewust en beslist in het optreden 

 Uit het optreden spreekt autoriteit, kracht en betrouwbaarheid 

 Stuurt besluitvormingsprocessen in de gewenste richting door persoonlijke stijl 
en overwicht 

 Enthousiasmeert anderen om visie en standpunten van de organisatie verder uit 
te dragen en in overeenstemming daarmee te handelen  

 

 
  



Besluitvaardigheid 
 

Hakt knopen door en neemt tijdig verantwoorde beslissingen. Maakt keuzes, ook als zaken 

onzeker zijn of als er risico’s aan verbonden zijn. 

 Kent de belangen van anderen en neemt deze in de beslissing mee 

 Neemt ook bij tegenstrijdige belangen of weerstand een besluit  

 Houdt vast aan de gekozen koers 

 Neemt beslissingen waarvoor nog niet alle informatie voorhanden is 

 Neemt verantwoordelijkheid voor besluiten waarvan de uitkomst onzeker is en 
waarbij meerdere belangen in het spel zijn 
 

OPTIONEEL 
 

Plannen en organiseren 
 

Vertaalt doelstellingen in concrete acties en organiseert middelen en werkzaamheden 

zodanig dat de doelen binnen de gemaakte tijdsplanning worden behaald. 

 Weet wat er aan tijd, middelen en mensen nodig is om het gewenste resultaat 
te halen en zorgt dat deze tijdig beschikbaar zijn  

 Structureert belangrijke informatie, situaties en problemen en handelt deze 
vervolgens effectief af 

 Houdt rekening met praktische haalbaarheid en onzekerheden in de uitvoering 
(capaciteiten, kosten en tijd) 

 Kan een lange termijnplanning vertalen en verdelen in fasen en/of 
(deel)projecten en de (sub)doelen daarbij benoemen 

 Stemt de verschillende activiteiten, planningen en werkzaamheden van 
betrokken partijen op elkaar af 

 Past plannen aan gewijzigde inzichten en omstandigheden aan en houdt daarbij 
de oorspronkelijke doelen voor ogen 

 

Resultaatgerichtheid 
 

Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe. Weet het resultaat op efficiënte en 

effectieve wijze te realiseren. 

 Zoekt actief naar de best mogelijke manier om doelen te bereiken en naar 
alternatieven indien zich tegenslagen voordoen 

 Zorgt voor een goede balans tussen kwaliteit en kwantiteit 

 Maakt verwachtingen omtrent resultaten duidelijk aan anderen  

 Spreekt anderen aan en stelt acties bij als de situatie daarom vraagt 

 Spreekt of stuurt teams aan op het realiseren van teamdoelstellingen 
 



 

Functiebeschrijving 

Organisatie: Stad & OCMW Harelbeke 

Afdeling:  

Functie: Financieel Directeur 

Code: 002 

Datum: 3 april 2018 

ORGANISATIE 

Rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het 
bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). 
 
Geeft direct operationeel leiding aan een 8-10 medewerkers.  

DOEL 

Het i.s.m. de Algemeen Directeur en het Managementteam mee uitdenken, ontwikkelen en 
sturen van de uitvoering van het financieel-economisch beleid en een bijdrage leveren aan de 
beleidsontwikkeling van de Stad & OCMW Harelbeke, teneinde een efficiënt financieel-
economisch beleid te voeren dat kadert binnen het beleid, de doelstellingen en 
bedrijfscultuur, toegevoegde waarde te creëren voor de Stad & OCMW Harelbeke door de 
financiële positie te bewaken, verzekeren en versterken. Het aansturen van de eigen 
dienst/medewerkers. 

HOOFDACTIVITEITEN 

 Stuurt, als lid van het Managementteam en binnen het geven kader (o.a. de organieke 
regelgeving) , het financieel en algemeen beleid van de Stad & het OCMW Harelbeke 
inhoudelijk aan o.a.: 
- formuleert beleidsvoorstellen binnen het financieel domein 
- adviseert het managementteam en de politieke organen over het te voeren 

financieel-economisch beleid  
- voert analyses door/plant binnen het kader van het 

meerjarenplan/beleidsplan/thesaurie 
- doet voorstellen tot aanpassing van het gevoerde financieel beleid (aanpassing van 

het meerjarenplan) 
- voert, in overleg met het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast 

Bureau, onderhandelingen met o.a. kredietverstrekkers, banken, … 
- beantwoordt financieel gerelateerde vragen vanuit de verschillende diensten 
- neemt deel aan de besluitvormingsprocessen binnen het managementteam 



- stelt periodiek formele rapporteringen samen m.b.t. de verschillende 
departementen en het OCMW, en overlegt de resultaten/uitkomsten met het College 
van Burgmeester en Schepenen en het Vast Bureau; rapporteert naar de 
Gemeenteraad, het College, BCSD 

- rapporteert in deze op regelmatige basis naar de betrokken organen 

 Werkt het (financieel-economisch luik van het) door de politieke organen besloten 
meerjarenplan uit op korte en lange termijn o.a.: 
- verzamelt de nodige informatie van verscheidene (leidinggevende) medewerkers  
- volgt interne en externe ontwikkelingen in het financieel vakgebied op en analyseert 

de impact en mogelijkheden ervan voor de organisatie 
- verzamelt alle relevante informatie over de wettelijke bepalingen en trends op de 

markt binnen zijn terrein  
- vertaalt het  beleid van Stad en OCMW in financiële meerjarenplannen, werkt 

procedures en systemen uit voor de realisatie ervan, en definieert financiële regels 
en stelt budgetten op 

- bewaakt de financiële positie van Stad en OCMW 

 Leidt, coacht en begeleidt de directe medewerkers en superviseert de goede werking 
van de Dienst(verlening) o.a.: 
- verzekert dat de medewerkers over de vereiste kennis en know-how beschikken; en 

motiveert het team 
- voert functionerings- en evaluatiegesprekken 
- volgt in deze de financiële/boekhoudkundige activiteiten op, voert eindcontroles uit, 

controleert op het naleven van de betrokken regelgeving, volgt complexe dossiers 
op,… 

 Adviseert, rapporteert rond en volgt diverse financiële stromen op voor Stad & OCMW 
op o.a.: 
- adviseert naar de politieke organen rond (de aanpak en/of keuze en/of wijze van 

financiering) van investeringen 
- stuurt en regelt het thesauriebeheer, het schuldbeheer, het debiteurenbeheer,… 
- formuleert voorstellen van beleggingsprojecten aan het managementteam/Vast 

Bureau/ Raad/… 
- begeleidt medewerkers in de uitvoering ervan 
- rapporteert de voortgang aan de Algemeen Directeur/ Het managementteam 

 Vertegenwoordigt de dienst zowel binnen als buiten de organisatie, communiceert 
financiële informatie van de organisatie en bewaakt de financiële belangen van stad en 
OCMW bij de verbonden entiteiten van stad en OCMW o.a.: 
- controleert of stelt financiële rapporten en verslagen op en bezorgt deze aan de 

vragende partij/instantie 
- bouwt netwerken met actoren die bij de (financiële) werking van stad en OCMW 

kunnen betrokken zijn 
- neemt deel aan vergaderingen en (netwerk)evenementen,  
- communiceert officiële cijfers en informatie en verdedigt de (financiële) belangen 

van de organisatie bij de verbonden entiteiten van de Stad/OCMW 
- pleegt formeel en informeel overleg en bouwt een netwerk van en een 



vertrouwensrelatie met de Vlaamse Overheid, banken, revisoren en auditoren op; 
onderhandelt voorwaarden, maakt afspraken, lobbiet, … 

- onderhoudt contacten met collega’s van andere lokale besturen, formeel 
(intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en collega-groepen/verenigingen) en 
informeel (uitwisseling van ervaring, advies,…) 

 

 Volgt de interne financiële controle op en voert deze door o.a. : 
- rapporteert financiële risico’s 
- verzorgt financiële analyses 
- staat, in volle onafhankelijkheid, in voor de voorafgaande krediet- en 

wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact 

- verzorgt de begeleiding in financiële procedures 
- anticipeert op financiële problemen en proactief zoeken naar oplossingen 

 
CRITERIA 

Verantwoordelijkheidsbereik 

Is verantwoordelijk voor: 

 Beleidsmedewerking en advies op financieel-economisch vlak, actieve deelname aan het 
Directieteam 

 De uitwerking van een weloverwogen, verantwoord financieel-economisch beleid met 
aantrekkelijke opbrengsten en beheersbare risico’s 

 De aangeleverde financiële data (boekhouding/jaarrekening) 

 De aansturing van de eigen dienst, de gerichte begeleiding van de (financiële) 
medewerkers en de realisatie hiervan 

 De interne financiële controle 

 Het toezicht op de uitvoering van het financieel beleid en de gerichte begeleiding van 
de (financiële) medewerkers in de realisatie hiervan 

 Een efficiënt(e) en rendabele Dienst Financiën/Departement Financiën 

 De naleving van wettelijke (en andere) rapporterings- en informatieplichten; 
transparante en waarheidsgetrouwe financiële rapportage 

 Het onderzoeken, berekenen en voorstellen van interessante beleggings- en 
investeringsopportuniteiten die tegemoet komen aan behoeften van de Stad & OCMW 

 De uitbouw van een professioneel netwerk en sterke vertrouwensrelaties met interne 
en externe financiële partners 

 De interne financiële controle 
 

Mogelijke gevolgen van onjuiste beslissingen en/of onjuist uitgevoerde activiteiten: 

 Het geven van verkeerd advies met mogelijks verkeerde beleidsbesluitvorming 

 Verkeerde financiële prognoses binnen het meerjarenplan enerzijds en anderzijds 
binnen de jaarlijkse budgettering 

 Aantasting van de positie en het imago van de Stad & het OCMW; mogelijk grote 
financiële, af te dekken verliezen 



 Onvoldoend proactief adviseren/begeleiden/opvolgen van besluitvorming met als 
mogelijk gevolg een minder ontwikkeld, uitgewerkt of niet aangepast financieel-
economisch beleid; een ontoereikende financiële middelen (te beperkte liquiditeit) 

 Slechte relaties met de betrokken overheid met aantasting van (noodzakelijke) 
investeringen, en van het imago van de Stad & het OCMW 

 Demotivatie van de medewerkers binnen het team 

 Escalatie van geschillen, onbetrouwbare rapportering en het niet realiseren van 
doelstellingen 

De gevolgen worden meestal op middellange tot lange termijn vastgesteld. 

Kennis en Complexiteit 

 Kennisniveau Master 

 Ervaring van 10 jaar; waarvan 5 jaar in een leidinggevende functie (met financieel-
economische achtergrond) 

 Inwerkperiode van 1 jaar  
Grondige kennis van de boekhouding (principes, waarderingsregels, wet- en 
regelgeving) en fiscaliteit  

 Grondige kennis van kostencalculatie, budgettering, organisatie-financiering, 
Investment Management en Risk Management 

 Grondige kennis van thesauriebeheer, schuldbeheer, debiteurenbeheer 

 Kennis van revisoraat en auditeringsystemen 

 Grondige kennis van diverse bestaande en nieuwe Finance-instrumenten en tools 

 Grondige kennis van financieel management in de non-profit sector; 

 Kennis van de financiële markten 

 Grondige kennis en ervaring van lokale overheidsomgeving 

 Kennis van de bevoegdheden en besluitvormingsprocessen binnen de overheidssector 
op verschillende niveaus (lokaal, Vlaams, federaal) 

 Kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van Stad & OCMW 

 Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software 

Probleemoplossing 

 Het nemen van beslissingen met betrekking tot soms zeer complexe materies, het 
inzicht verwerven in de gevolgen van deze beslissingen op korte, middellange en lange 
termijn en deze beslissingen verdedigen binnen het Managementteam en de politieke 
organen 

 Het inschatten van de omvang van acties op de eigen dienstverlening, de impact ervan 
op andere diensten/ afdelingen en/of voor de volledige Stadsdiensten en diensten van 
het OCMW; het hierbij rekening houden met de zeer diverse dienstverlening komende 
vanuit de Stad 

 Het, zeker in het begin van een legislatuur, actief mee wegen op de uitbouw van het 
financiële kader door de politieke besluitvormingsorganen 

 Het optimaliseren van alle mogelijke financiële stromen, rekening houdend met de 
algemene regelgeving enerzijds en anderzijds het kader komende van de (politieke) 
besluitvorming 

 Het laten doordringen/overtuigen van het belang van een performant financieel-
economisch beleid in alle geledingen van de organisatie 



 Het bewaren van evenwicht tussen goede relaties enerzijds en het aangaan van scherpe 
onderhandelingsdiscussies anderzijds met interne en externe partijen 

 Is zelfstandig in de formulering/advisering, het vormgeven van en het toezicht op de 
implementatie van het financieel-economisch beleid; het debiteurenbeheer en in het 
bijzonder voor de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen 
van kwijting; het aanbrengen van verbeterinitiatieven; het opvolgen van de naleving van 
de betrokken regelgeving 

 Is gebonden aan het kader aangeleverd door de politieke besluitvorming, in casu meer 
bepaald het (financiële luik van het) meerjarenplan, de goedgekeurde jaarlijkse 
budgetten, de BBC-regelgeving (o.a. begroting in evenwicht), regeling rond 
budgethouderschap, het operationeel financieel beleidskader uitgewerkt i.s.m. de 
Algemeen Directeur. 

 Doet beroep op de Algemeen Directeur in geval van het niet of laattijdig realiseren van 
gerichte doelstellingen of het aanbrengen van specifieke wijzigingen in het financiële 
beleid, ad hoc dossiers; op de betrokken politieke organen bij input/advies, (uitvoerings) 
rapportering, ad hoc dossiers 

Communicatie en Overleg 

Interne contacten 

 Regelmatig tot dagelijks contact met de Algemeen Directeur en het Managementteam 
inzake de financiële operationele beleidsvoering en -opvolging 

 Dagelijks contact met de eigen medewerker(s) inzake werkoverleg, verdeling en 
opvolging van de werkzaamheden, rapportering, ... 

 Regelmatig contact met alle departementen/budgethouders bij financiële begeleiding, 
opvragen en aanleveren van financiële data 

 Regelmatige contacten met de politieke organen bij rapportering, geven van 
gericht/algemeen financieel advies 

 
 
Externe contacten 

 Regelmatig tot gericht contact met externe financiële partners/banken en controle-
instanties (kredietverstrekkers, auditors, revisoren, andere organisaties, belangrijke 
leveranciers, …) inzake formeel en informeel (werk)overleg, onderhandelingen 

Talen  

 -- 

Specifieke vaardigheden 

 -- 

Werkomstandigheden 

 -- 
  



COMPETENTIES 

Kerncompetenties 

 Initiatief 

 Kwaliteitsgerichtheid 

 Klantgerichtheid 

 Samenwerken 

 Loyaliteit 

Functie-specifieke competenties 

 Visie 

 Deskundigheid 

 Plannen en organiseren 

 Communiceren 

 Leiderschap 

 Resultaatgerichtheid 

Optioneel 

 Organisatiesensitiviteit 

 Netwerken  
 
 

Definitie en gedragsindicatoren 

KERNCOMPETENTIES 

Initiatief 
 

Handelt proactief door zaken in gang te zetten.  

 Doet ongevraagd voorstellen of komt met ideeën ter verbetering van de eigen 
activiteiten 

 Komt als eerste in beweging als zaken georganiseerd moeten worden 

 Signaleert kansen en bedreigingen en onderneemt gerichte acties 

 Heeft een actieve initiërende rol vanuit zijn/haar team 

 Zet zich actief in voor het belang van de afdeling door op situaties of mensen af 
te stappen en problemen aan te pakken 

 Zoekt actief naar kansrijke ontwikkelingen en alternatieve oplossingen voor de 
afdeling en pakt deze op 

 Zorgt voor een werkklimaat binnen de afdeling waarbinnen initiatieven genomen 
kunnen worden  

 

 

 



Kwaliteitsgerichtheid 
 

Stelt hoge eisen aan kwaliteit bij de uitvoering van het werk en bewaakt en verbetert deze 

waar mogelijk. 

 Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten 

 Corrigeert direct als het gestelde kwaliteitsniveau niet gehaald wordt 

 Komt met voorstellen en initiatieven om de kwaliteit te verbeteren of te 
handhaven 

 Onderneemt op basis van gemaakte fouten actie om deze in de toekomst te 
voorkomen 

 Signaleert de noodzaak tot kwaliteitsverbeteringen en stelt passende 
maatregelen voor 

 

Klantgerichtheid 
 

Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en 

behoeften van de in- en externe klanten om deze in lijn met de organisatiedoelstellingen 

tevreden te stellen. 

 Pikt belangrijke signalen op en reageert adequaat 

 Onderzoekt of met de geboden oplossing de vraag van de klant echt beantwoord 
is 

 Neemt klachten van klanten serieus en zoekt (in samenspraak met hen) actief 
naar oplossingen 

 Vraagt naar de tevredenheid van de klant en stelt op basis hiervan 
verbetervoorstellen voor de dienstverlening voor 

 Vertaalt (complexe) wensen van klanten naar nieuw te ontwikkelen of te 
verbeteren diensten 

 Vertaalt (complexe) wensen van klanten op eigen domein naar concrete plannen 
en stelt deze voor 

 Verbetert de interne afstemming om de klant beter van dienst te zijn  
 

Samenwerken 
 

Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het 

gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. 

 Draagt bij aan een goede werksfeer en samenwerking binnen het team 

 Streeft gezamenlijke doelen na 

 Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang 

 Onderneemt acties om ervoor te zorgen dat er een goede werksfeer en 
samenwerking binnen het team blijft dan wel ontstaat 

 Levert een actieve bijdrage om de samenwerking tussen verschillende entiteiten 
te verbeteren 

 Onderneemt acties om teamgeest en samenhorigheid binnen het team te 
realiseren of te versterken 



 Stimuleert anderen om gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel 
 

Loyaliteit 
 

Brengt eigen gedrag in lijn met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de 

organisatie. 

 Weet waar de organisatie voor staat en past zijn gedrag hier op aan 

 Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen binnen de 
organisatie 

 Staat achter beslissingen die voor de organisatie nuttig zijn, zelfs als ze minder 
populair zijn 

 Draagt normen en waarden van de organisatie uit en handelt volgens de 
deontologie van de organisatie 

 Toont betrokkenheid bij eigen en algemeen organisatiebeleid  

 Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

 Spreekt collega’s aan op hun gedrag als ze zich niet aanpassen aan de waarden, 
normen, regels en gedragscode van de organisatie 
 

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Visie  
 

Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en 

vertaalt deze mee in een beleid op korte en middellange termijn.  

 Neemt de tijd om te reflecteren over en vooruit te kijken naar het eigen 
werkterrein 

 Onderscheidt voor het eigen werkterrein relevante ontwikkelingen en gebruikt 
deze om zich een beeld te vormen van de richting waarin het eigen werkterrein 
zich ontwikkelt  

 Heeft inzicht in relevante ontwikkelingen voor een bepaald organisatieonderdeel 
en gebruikt deze om zich een visie te vormen 

 Doorziet de gevolgen van ontwikkelingen in de omgeving op midden en lange 
termijn en vertaalt dit in (meer)jarenplannen  

 Vertaalt de organisatievisie naar concrete doelstellingen voor het 
organisatieonderdeel 

 

Deskundigheid 

Het ontwikkelen van kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de 

eigen functie of organisatie. 

 Vertaalt (theoretische) kennis of expertise naar de praktijk 

 Houdt zich proactief op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied 

 Staat open en toont belangstelling voor veranderingen, trends en 
ontwikkelingen in het vakgebied 



 Zet zich actief in (bijvoorbeeld door het lezen van vakliteratuur, bezoek van 
congressen, e.d.) om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied 

 Doet op basis van ontwikkelingen in het vakgebied voorstellen ter verbetering 
van de huidige diensten en werkwijze  

 Is in staat om kennis en vakkundigheid intern en extern aan anderen over te 
dragen  
 

Plannen en organiseren 
 

Vertaalt doelstellingen in concrete acties en organiseert middelen en werkzaamheden 

zodanig dat de doelen binnen de gemaakte tijdsplanning worden behaald. 

 Bepaalt doelstellingen, prioriteiten, werkprocedures en tijdsbesteding  

 Past de planning aan indien nodig 

 Stelt een plan van aanpak voor om gestelde doelen te bereiken 

 Weet wat er aan tijd, middelen en mensen nodig is om het gewenste resultaat 
te halen en zorgt dat deze tijdig beschikbaar zijn  

 Structureert belangrijke informatie, situaties en problemen en handelt deze 
vervolgens effectief af 

 Houdt rekening met praktische haalbaarheid en onzekerheden in de uitvoering 
(capaciteiten, kosten en tijd) 

 Past plannen aan gewijzigde inzichten en omstandigheden aan en houdt daarbij 
de oorspronkelijke doelen voor ogen 
 

Communiceren 
 

Kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact advies overbrengen en 

onderhandelen met wederzijds respect 

 Formuleert advies op een duidelijke en heldere manier 

 Brengt voorstellen met enthousiasme en stelligheid 

 Hanteert duidelijke en logische argumenten en kan deze communiceren  

 Is in staat om een win-winsituatie te creëren en commitment te verkrijgen 

 Achterhaalt belangen van de ander en speelt daar binnen de grenzen van de 
kaders en richtlijnen op in 

 Buigt tegenargumenten om ten voordele van het eigen standpunt 
 

Leiderschap 
 

Is in staat om sturing te geven en doelstellingen te bereiken, om de competenties van 

anderen te ontwikkelen en medewerkers te motiveren 

 Toont voorbeeld gedrag en is rolbewust 

 Vertaalt de teamdoelstellingen naar praktisch uitvoerbare activiteiten en 
gewenst gedrag 

 Stelt grenzen aan het gedrag van medewerkers waar nodig 



 Waakt over de beschikbaarheid van de juiste middelen, faciliteiten en 
voorwaarden, zodat het primaire proces effectief verloopt 

 Gaat proactief en doelgericht te werk als het gaat om het aanscherpen van kennis 
en vaardigheden 

 Staat open voor gevraagde of ongevraagde feedback en suggesties van anderen 
en houdt hier rekening mee  

 Brengt anderen in situaties die voor hen uitdagend en leerzaam zijn 
 
Resultaatgerichtheid 
 

Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe. Weet het resultaat op efficiënte en 

effectieve wijze te realiseren. 

 Realiseert afspraken en plannen binnen aangegeven kaders 

 Toont ambitie, gedrevenheid en volharding in het realiseren van doelen 

 Maakt SMART resultaatafspraken en toetst of gestelde doelstellingen worden 
gerealiseerd 

 Zoekt actief naar de best mogelijke manier om doelen te bereiken en naar 
alternatieven indien zich tegenslagen voordoen 

 Zorgt voor een goede balans tussen kwaliteit en kwantiteit 

 Maakt verwachtingen omtrent resultaten duidelijk aan anderen  

 Spreekt anderen aan en stelt acties bij als de situatie daarom vraagt 
 

OPTIONEEL 
 

Organisatiesensitiviteit 
 

Is alert op en heeft inzicht in (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen 

binnen en buiten de organisatie en kan daar adequaat op inspelen. 

 Snapt de organisatiestructuur, regels, procedures en cultuur  

 Heeft inzicht in de samenhang tussen afdelingen en functies 

 Weet wie de belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie zijn 

 Kent het krachtenveld, de verhoudingen en de informele regels 

 Onderkent de invloed en gevolgen van eigen activiteiten en beslissingen op de 
eigen organisatie en daarbuiten 

 Maakt een goede inschatting van (politieke) ontwikkelingen en hun 
consequenties 

 Doet voorstellen die rekening houden met speelruimten en gevoeligheden 
  



Netwerken  
 

Legt, verstevigt en onderhoudt doelbewust zakelijke relaties.  

 Maakt effectief gebruik van bestaande contacten om eigen doelstellingen te 
bereiken 

 Stapt gemakkelijk op anderen af voor vragen of verzoeken 

 Biedt regelmatig aan anderen te helpen, laat anderen weten beschikbaar te zijn 

 Bouwt een netwerk op 

 Brengt zowel in- als extern op gepaste wijze interactie tot stand 

 Geeft opvolging aan (nieuwe) contacten, binnen en buiten de organisatie 

 Kent de relevante personen, wordt door hen gekend en maakt effectief gebruik 
van deze contacten  

 

Artikel 6: 

 

De systematische vergelijking van titels en verdiensten dient in concreto te gebeuren aan 

de hand van objectieve en pertinente criteria – zijnde criteria die voor iedere kandidaat 

gelijk zijn en die in verband staan met de te begeven functie - zodat de beslissing steunt 

op wettige motieven. 

 

De externe dienstverlener moet een duidelijk en (ook juridisch) sluitende motivering aan 

de gemeenteraad voorleggen en aan de gemeenteraad een duidelijk en (ook juridisch) 

sluitend beargumenteerd voorstel doen. 

 

Minstens volgende beoordelingscriteria zullen moeten worden gehanteerd: 

 

- Opleiding (diploma’s en navorming); 

- Eerdere beoordelingen (indien beschikbaar); 

- Ervaring, zowel in de lokale bestuurscontext als in de betrokken decretale graad 

waarvan men houder is; 

- Anciënniteit; 

- Tuchtrechtelijk verleden; 

- De kerncompetenties en functiespecifieke competenties opgenomen in de 

desbetreffende functiebeschrijving. 

 

De vergelijking van titels en verdiensten zal grondig en door de externe deskundige 

gebeuren aan de hand van: 

 

- Elementen die de kandidaten zelf aanbrengen in hun bij hun kandidatuur te voegen 

curriculum vitae (CV) en een door de kandidaten samen te stellen en bij hun 

kandidaatstelling te voegen portofolio; 

- Een diepte-interview; 

- Andere technieken die in een assessmentcenter worden toegepast. 

 

Artikel 7: 

 

Voor de functie van algemeen directeur en voor de functie van financieel directeur wordt 

overeenkomstig artikel 583 par. 3 van het DLB, een werfreserve aangelegd. De niet 

aangestelde functiehouder wordt, ook als hij niet heeft gekandideerd, in de respectievelijke 

werfreserve opgenomen. 

 

De geldigheidsduur van deze werfreserves loopt tot en met 31.07.2028, hetzij tien jaar 

vanaf 01.08.2018.  De termijn kan niet worden verlengd. 



 

De opname op de werfreserve gaat binnen deze termijn verloren indien de begunstigde uit 

dienst treedt bij de stad Harelbeke, het OCMW-Harelbeke of het Zorgbedrijf Harelbeke. 

 

Artikel 8: 

 

De niet aangestelde functiehouder zal niet worden aangesteld als adjunct-algemeen 

directeur of adjunct-financieel directeur bij de gemeente.   

 

De gemeenteraad drukt de wens uit dat de gegarandeerde betrekkingen zich situeren in 

het Zorgbedrijf Harelbeke, desnoods via detachering uit het OCMW. 

 

 

 

3. Imog (Intergemeentelijke Maatschappij Voor Openbare Gezondheid Zuid-

West-Vlaanderen). Bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 15.05.2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 22.03.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Imog op 

dinsdag 15.05.2018 om 18.30 u. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de 

afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke, met volgende agenda: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017. 

3. Verslag van de Commissaris. 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017. 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris. 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat. 

7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst. 

8. Toelichting activiteiten 2017. 

9. Mededeling:  

- uittreding provincie 31.12.2018. 

- verlenging intercommunale 09.09.2019. 

10. Varia. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting op de raadscommissie door Inge 

Bossuyt, schepen, bij het jaarverslag en de rekening 2017 van Imog. 

 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer David 

Vandekerckhove, schepen, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

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

algemene vergadering van 15.05.2018. 

 

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 de vorige beslissing: 



 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Imog van dinsdag 

15.05.2018. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 
 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 
dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling. 

4. Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2017. Goedkeuren 

jaarverslag, rekening en evaluatie. Jaarprogramma 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen: 

 

Sedert 16.04.2007 maakt de stad Harelbeke deel uit van de interlokale vereniging 

Burensportdienst samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.   

 

De duur werd voor zes jaar verlengd bij overeenkomst van 18.03.2013. 

 

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 

Burensportdienst van 18.03.2013 dient de rekening samen met het jaarverslag aan de 

gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van 

de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in de raadscommissie financiën, 

personeel en intercommunales (zitting van 12.04.2018) en de gemeenteraad.  

 

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking 

van het jaarverslag. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

artikel 9.  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 



BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De rekening 2017 en het bijhorend jaarverslag van de interlokale vereniging 
Burensportdienst wordt goedgekeurd.   
 
De werking van de interlokale vereniging Burensportdienst wordt positief geëvalueerd. 
 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging 

Burensportdienst. 

5. Bijzonder Nood- en interventieplan 1000 km Kom op tegen Kanker.  

Middagstad : Harelbeke. 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op zondag 13.05.2018 is Harelbeke middagstad in de 1000 km. Kom op tegen Kanker.   

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 evenement. 

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. 13 december 1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 1000 km Kom op tegen Kanker 

Middagstad : 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 §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 1000 km. Kom op tegen Kanker – Middagstad : 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.  

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6. Engagementsverklaring Gaverbeekvallei. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Binnen het interreg V – Valys project werd door Leiedal en de provincie Oost- en West-

Vlaanderen een intergemeentelijke Gaverbeekvisie opgemaakt (Zulte, Waregem, Deerlijk 

en Harelbeke). 

 

In Harelbeke gaat dit concreet over de ondergrondse koker van de Gavers tot aan de 

Leie. Het provinciaal domein de Gavers is geen deel van deze visie.  

 

De visie omvat een omschrijving van het watersysteem, met strategieën om het 

wijzigend klimaat op te vangen, aangepast aan de locatie (ruimte voor water, sparen-

bufferen-infiltreren al dan niet gecombineerd, herwaarderen van grachten en infiltratie in 

straatprofielen). Daarnaast zijn er items rond erosie, biodiversiteit, duurzame landbouw, 

zachte mobiliteit vooraleer er ingezoomd wordt naar verschillende projecten. De 

hoofdmoot van de uitwerkingen situeert zich in Waregem, waar vele grootschalige 

publieke sites langs de beek gelegen zijn. In Harelbeke gaat het over het publiek domein 

boven de ingebuisde Gaverbeek.  

 

De Harelbeekse ontwerpopgave omvat het vergroenen van het traject van de Gaverbeek, 

als de opportuniteit zich voordoet. Dit kan door autoverkeer te verminderen, meer ruimte 

te voorzien voor voetgangers en fietsers en straten te ontharden. De figuren suggereren 

profielen of mogelijke inrichtingen om hieraan tegemoet te komen.  

 

Een tweede ontwerpopgave is het zoeken naar een fietstraject vanuit de Gavers naar het 

jaagpad (en dus ook tussen F7 en Leie), via bestaande straten en één doorbraak tussen 

N43 en Leie. Ondanks het gegeven dat gesteld werd dat er langs de beek zelf geen 

fietstraject verkozen wordt, wordt het hier vermeld als lange termijn optie. Waar 

mogelijk kan het traject van de beek toegankelijk gemaakt worden (bij opportuniteit), 

maar de verbinding gaat optimaal via de straten omdat deze aansluiten op de 

onderdoorgang spoorweg en een nieuwe verbinding naar de Leie in het verlengde van de 

Groeningestraat.  

 

Tenslotte wordt het openleggen van een deel van de Gaverbeek als onderzoeksintentie 

geformuleerd met de nodige voorwaarden (zoals landschappelijke kwaliteit). 

 

De engagementsverklaring is een intentieovereenkomst om de visie op de Gaverbeek als 

leidraad te nemen bij nieuwe ontwikkelingsinitiatieven. 

 

Verwijzend naar vorige beslissingen: 

 



 - de collegebeslissingen van 02.05.2017, 25.07.2017, 15.02.2018 en 20.03.2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

42 par. 1. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De engagementsverklaring wordt goedgekeurd als volgt: 

 

Een partnerschap en engagement om de Vallei van de Gaverbeek duurzaam en 

klimaatbestendig te ontwikkelen. 

 

Voorwoord 

De engagementsverklaring is een intentie overeenkomst. Het is als verbintenis te 

beschouwen: een morele verbintenis om tot een klimaatbestendige vallei van de 

Gaverbeek te komen. 

 

Gaverbeekvisie 

Artikel 1: De ondertekenaars nemen akte van de studie “Gaverbeekvisie: Een 

klimaatbestendige vallei in een dichtbebouwde regio” gerealiseerd in het jaar 2017 door 

Leiedal in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de provincie Oost-

Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Omgeving, Studio 017 (onder 

leiding van Paola Vigano), Sweco (Annie Vanslambrouck) en de Gemeenten Zulte, 

Waregem, Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem en Anzegem. Dit intergemeentelijk project 

werd gestart op 29 maart 2017 te Kortrijk. De opmaak van een gebiedsvisie voor de 

Gaverbeekvallei was één van de strategische acties van het Interreg project VALYS, om 

de natuur, het landschap en de open ruimte in de Leievallei te verbeteren. 

 

Deze intergemeentelijke studie met als projectgebied het waterbekken van de 

Gaverbeek, bevat 1) een situering, 2) strategieën, 3) “zooms” of deelprojecten, en 4) 

een slot. De invalshoek van de studie is integraal en geïntegreerd. Om tot een 

klimaatbestendige vallei te komen, werden verschillende thema’s samenhangend 

benaderd: biodiversiteit, duurzame landbouw, robuuste watersystemen, zachte 

mobiliteit, en kwalitatieve open en publieke ruimte. 

 

Artikel 2: Er is gekozen voor een co-creatie proces bij de visieontwikkeling met 

verkozenen, experten, ambtenaren, verantwoordelijken van de diverse sectoren, … Deze 

actoren namen deel aan de “stuurgroep” van de Intergemeentelijke Gaverbeekvisie. Het 

Interreg project VALYS legt bovendien de nadruk op het participatieproces zodat een 

dialoog ontstaat tussen actoren en burgers. Deze burgers, en middenveldorganisaties 

met landbouw- en natuurverenigingen, maakten deel uit van de “klankbordgroep” van de 

Gaverbeek. 

 

Het eindrapport van de studie integreert dan ook de opmerkingen en ideeën zoals 

geformuleerd tijdens de vier stuurgroepen over een visie voor de Gaverbeek (29 maart, 



21 juni, 11 oktober, en 13 december 2017). De opmerkingen van de klankbordgroep 

worden beschreven aan de hand van het participatief traject dat voor de Gaverbeekvisie 

werd afgelegd: dit zijn de resultaten van de wandeltocht in het centrum van Waregem 

(10 juni 2017), de fietstocht te Harelbeke-Deerlijk (17 juni 2017), de wandeltocht in de 

Gaverbeekse meersen (17 oktober 2017), de presentaties van de ontwerpworkshops (28 

en 30 juni, en 15 en 17 november 2017) en de verschillende participatieve sessies die 

Kind en Samenleving organiseerde met jeugd (10 mei, 26 juni, 9 november, 29 

november, 3 december). 

 

Globale visie 

Artikel 3: De ondertekenaars van deze engagementsverklaring verbinden zich er toe om 

de Vallei van de Gaverbeek, met zijn mondingen in de Leie en zijbeken gelegen in het 

interfluvium, op “duurzame” wijze te ontwikkelen en dit over de gemeentegrenzen heen. 

6 gemeenten en steden zijn gelegen in de Vallei van de Gaverbeek. Ze maken deel uit 

van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 

De ondertekenaars engageren zich om de toekomstvisie, zoals ontwikkeld door Leiedal 

en het studiebureau, en de deelnemers aan de vier stuurgroepen, als leidraad te nemen 

voor het handelen. De toekomstvisie luidt: 

 

De grensoverschrijdende Vallei van de Gaverbeek wil uitgroeien tot een 

klimaatbestendige vallei in een dichtbebouwde regio. De Gaverbeekvallei als 

veerkrachtige beekvallei bestaat uit robuuste watersystemen, recreatieve netwerken, 

duurzame landbouw, ecologische corridors, en kwalitatieve publieke en open ruimtes. 

 

Deze toekomstvisie wordt als leidraad genomen voor nieuwe ontwikkelingsinitiatieven in 

de vallei van de Gaverbeek.  

 

Strategische thema’s 

Artikel 4.1: 

1. Met het oog op de klimaatverandering is het ontwikkelen van een robuust 

watersysteem noodzakelijk voor het volledige waterbekken van de Gaverbeek.   

2. De landbouw is van oudsher een vaste waarde in de Gaverbeekvallei en een 

duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling dient haar verder te verankeren in 

de Vallei. 

3. Het ecologische potentieel van de Vallei dient verder versterkt te worden. 

4. Da Gaverbeekvallei biedt kwalitatieve publieke en open ruimtes in de 

nabijheid van de bebouwde omgeving. 

5. De Gaverbeekvallei stimuleert zachte mobiliteit en ontplooit zich tot drager van 

veilige en landschappelijke functionele/recreatieve fiets- en wandelroutes. 

 

Artikel 4.2: 

 

De ondertekenaars engageren zich om bij het ondernemen van concrete acties in deze 

strategische thema’s bijzondere aandacht te schenken aan volgende aspecten: 

 

a. De waterkwaliteit en robuustheid van het watersysteem 

b. De agrarische kwaliteit 

c. De ecologische kwaliteit 

d. De ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit 

e. De kwaliteit op het vlak van zachte mobiliteit 

 

Deze aspecten zijn dermate belangrijk dat ze als een rode draad lopen doorheen de 

ontwikkeling van acties in een klimaatbestendige Vallei van de Gaverbeek.  

 

Partnerschap 

Artikel 5: De ondertekenaars hebben via het Interreg Valys project ervaren dat 

krachtenbundeling over de intergemeentelijke grenzen, over de sectoren en over de 



bestuurslagen heen een meerwaarde is voor visievorming, en om concrete acties te 

ondernemen. 

 

Ze engageren de samenwerking verder te zetten als een partnerschap voor de Vallei van 

de Gaverbeek. Dit partnerschap is als een samenwerkingsverband te beschouwen om de 

doelstellingen van de engagementsverklaring om te zetten in concrete acties. 

 

Artikel 6: Het partnerschap zal initiatieven ondernemen dewelke toelaten om de regio 

duurzaam te ontwikkelen in de lijn van de visie. 

 

Artikel 7: Het partnerschap van de Vallei van de Gaverbeek kan aanspraak maken op 

een aantal financieringsprogramma’s (zoals de oproep “Waterlandschap” van de Vlaamse 

Landmaatschappij). De ondertekenaars bundelen de krachten om concrete realisaties op 

het terrein te laten financieren door deze programma’s.  

 

Besluit 

Deze engagementsverklaring werd opgemaakt door de Intercommunale Leiedal, de 

Vlaamse Milieumaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provincie West-

Vlaanderen, en de Gemeenten Waregem, Zulte, Harelbeke, Deerlijk, Anzegem en 

Zwevegem. Zij zijn samen de initiatiefnemers bij de uitvoering van de beschreven 

maatregelen in dit engagement. Bij de concretisering en uitvoering zullen ook andere 

partijen betrokken zijn, waaronder minstens 

 

- Waterwegen en Zeekanaal NV 

- Agentschap voor Natuur en Bos 

- Vlaamse Landmaatschappij 

- Onroerend Erfgoed 

- Departement Omgeving 

- Terreinbeherende Natuurverenigingen 

- Terreinbeherende Landbouwverenigingen 

 

 

Onderstaande partner engageert zich om de Vallei van de Gaverbeek duurzaam en 

klimaatbestendig te ontwikkelen: 

 

Stad Harelbeke 

 

Carlo Daelman      Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris       Voorzitter gemeenteraad 

 



 

7. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bomarbre - Corex'. Beslissing 

tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele voorwaarden en 

raming (17.770,72 euro waarop geen btw verschuldigd). 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In 2016 signaleerde het bedrijf Bomarbre uit de Beversestraat hun mogelijke verhuis 

naar een andere locatie. De site was op dat moment nog eigendom van het bedrijf. Ze 

verzochten een bestemmingswijziging naar wonen. Na gesprekken met de hogere 

overheid en rekening houdend met de beleidskader, is dit onmogelijk. In het kader van 

de Kameleon studie van Leiedal over bedrijvigheid in de kernen, was het de bedoeling 

een schets uit te werken van een gereorganiseerd Bomarbre en hoe die gebruik kon 

maken van de site. Gezien de site voor het beëindigen van dit proces verkocht was, had 

dit proces weinig betekenis.  

 

Ondertussen werd de stad benaderd door de nieuwe eigenaar van de site, die nog altijd 

een bestemmingswijziging naar wonen verkiest. Gezien de beleidskaders hiertoe nog niet 

gewijzigd werd en ondertussen vernomen werd dat het aanpalende bedrijf Corex 

evenzeer een herlokalisatie zou overwegen, is het nodig om hier onderzoek naar een 

mogelijke toekomstvisie te doen, binnen de bestaande beleidskaders. De studie van 

Leiedal komt hieraan tegemoet. 

 



De gemeenteraad heeft bij beslissing van 19.05.2014 de exclusiviteiten voor bepaalde 

soorten opdrachten, waaronder het opmaken of wijzigen van gemeentelijke Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen, toegekend aan de Intercommunale Leiedal. 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale Leiedal 

de afsprakennota nr. 2018-23 opgesteld: opmaak van voorstudie RUP Bomarbre Corex  

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, zal gefinancierd worden op de 

wijze zoals bepaald zal worden op het budget van het dienstjaar 2018 en volgende. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Beslist tot opmaak van de voorstudie van het RUP ‘Bomarbre – Corex’. 

 

Artikel 2:  

 

Keurt de contractuele voorwaarden en de raming 17.770,72 euro (waarop geen btw 

verschuldigd) goed met betrekking tot de opmaak van de voorstudie van het RUP 

‘Bomarbre - Corex’. 

 

 

8. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde bedrijven'. 

Beslissing tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele 

voorwaarden en raming (21.954,73 euro waarop geen btw verschuldigd). 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.07.2017 beslist dat er 

onderzoekstraject nodig is voor de toekomstvisie op de sectorale BPA’s zonevreemde 

bedrijven. Dit gebeurde naar aanleiding van vragen naar de toekomstvisie en 

mogelijkheden voor twee sites, waar het bedrijf de site verlaat (Plastibert en Isocab 

Bavikhove). 

 

Gezien de voorschriften van de BPA’s voorzien in één economische entiteit én als de 

verkoop of zoektocht naar een geïnteresseerd bedrijf moeilijk te realiseren valt, moet 

onderzocht worden wat de andere mogelijkheden zijn. 

 

De studie van Leiedal is tweeledig: enerzijds worden de specifieke sites onderzocht, maar 

worden er op een parallel spoor algemene principes ontwikkeld om hier in de toekomst 

mee om te gaan. De studie kan leiden tot de opmaak van een RUP, maar geldt tevens als 



onderzoek naar andere mogelijkheden binnen de wetgeving om de gewenste 

toekomstvisie mogelijk te maken. 

 

De gemeenteraad heeft bij beslissing van 19.05.2014 de exclusiviteiten voor bepaalde 

soorten opdrachten, waaronder het opmaken of wijzigen van gemeentelijke Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen, toegekend aan de Intercommunale Leiedal. 

 

In het kader van voormelde exclusieve dienstverlening heeft de Intercommunale Leiedal 

de afsprakennota nr. 2018-24 opgesteld: opmaak van voorstudie RUP ‘zonevreemde 

bedrijven’. 

 

De uitgave waartoe de overeenkomst aanleiding geeft, zal gefinancierd worden op de 

wijze zoals bepaald zal worden op het budget van het dienstjaar 2018 en volgende. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 42 par. 1 van het gemeentedecreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Beslist tot opmaak van de voorstudie van het RUP ‘ zonevreemde bedrijven’. 

 

Artikel 2:  

 

Keurt de contractuele voorwaarden en de raming 21.954,73 euro (waarop geen btw 

verschuldigd) goed met betrekking tot de opmaak van het RUP ‘zonevreemde bedrijven’. 

 

9. Goedkeuren ESCO-detailstudie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan 

de stadsgebouwen gelegen langsheen het warmtenet door Infrax. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In de gemeenteraadsbeslissing van 18.04.2016 werd Infrax verzocht tot het uitvoeren 

van een detailstudie in het kader van de ESCO (Energy Service Company)-diensten voor 

de volgende disciplines en voor de volgende stadsgebouwen: 

 

- SAMWD: HVAC (Heathing, Ventilation, Air Conditioning), Gebouwenschil en 

Relighting. 

- Centrumschool: HVAC en Relighting. 

- Stadsarchief: HVAC en Relighting. 

- Brandweerkazerne: HVAC (enkel aansluiten op warmtenet) en Relighting. 

- TSAS: HVAC en Relighting. 

- Jeugddienst: HVAC en Relighting. 

 



Er werd op basis van deze haalbaarheidsstudies een budget vastgelegd van 1.215.967 

euro (incl. BTW). 

 

Het voorontwerp van de detailstudies werd voorgelegd aan het college van 20.06.2017.  

De totale uitvoering van de studies werd geraamd op 1.835.918,65 euro.  

Het college besliste om de detailstudies als volgt te laten uitwerken: 

- SAMWD: volledig uitwerken. 

- Centrumschool: volledig uitwerken. 

- Stadsarchief: niet uitvoeren.  

- Brandweer: enkel aansluiten op het warmtenet. 

- Jeugddienst: aansluiten op het warmtenet.  

Relighting zal niet uitgevoerd worden via het ESCO-dossier.  

- TSAS: Het ESCO-dossier voor TSAS wordt on-hold gezet wegens een lopend dossier 

betreffende de ingebrekestelling van een aannemer. Indien dit niks oplevert zal Infrax 

verzocht worden om de volledige detailstudie verder uit te werken. Hierover zal tegen 

de start van het bouwverlof 2017 uitsluitsel worden gegeven. In het schepencollege 

van 18.07.2017 werd beslist om het ESCO-studie voor TSAS volledig te laten 

uitvoeren door INFRAX. 

 

In het college van 21.11.2017 nam het college akte van de melding dat het warmtenet 

niet in dienst zou geraken tegen stookseizoen 2019-2020.  

Met Infrax werden nieuwe afspraken gemaakt zodat de start van ESCO-werken 

(uitvoeren van maatregelen om de stadsgebouwen energie-efficiënt te maken) op 

01.07.2018 aangehouden kan worden. Er werd een nieuwe raming gemaakt door Infrax 

van het totaalpakket van de detailstudie. De totale kostprijs werd geraamd op 

1.657.844,81 euro (incl. BTW). De budgetten werden vastgelegd voor de jaren 2018 en 

2019. 

 

Momenteel is Infrax volop bezig met het opvragen van ramingen bij de verschillende 

aannemers. 

 

De detailstudie met het financieel overzicht wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad 

ter goedkeuring.  

 

Infrax zal na goedkeuring in eigen naam en voor eigen rekening opdrachten voor 

aanneming van de werken, leveringen en diensten toewijzen met naleving van de 

overheidsopdrachtenwetgeving.  

 

Het college is krachtens het gemeentedecreet bevoegd om de nodige beslissingen ter 

uitvoering van het project te nemen voor zover de voorziene budgetten niet worden 

overschreden. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:  

 

- het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 12 en Afdeling 3, 

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen; 

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

42 par. 2, 11° en 57 par. 3, 4°; 

- de wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016; 

- het reglement inzake levering van ESCO-diensten, goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur van Infrax West op 28.11.2011.  

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:  

 

- het collegebesluit van 24.05.2011 over de intekening op het gratis basispakket 

van ESCO.  



- de gemeenteraadsbeslissing van 19.05.2014 betreffende het goedkeuren van de 

intentienota in verband met het warmtenet tussen stad Harelbeke en Infrax West.  

- de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 betreffende het goedkeuren van de 

opmaak van een detailstudie door INFRAX in het kader van de ESCO-diensten.  

- het collegebesluit van 20.06.2017 betreffende de verdere uitwerking van de 

ESCO-detailstudies. 

- het collegebesluit van 21.11.2017 betreffende de aangepaste raming ESCO-

dossier door Infrax, versie november 2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde detailstudie van INFRAX “Projecten 

ES00/282&360&414&415&416” voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen 

in de volgende stadsgebouwen: SAMWD, Centrumschool, Brandweer, Jeugddienst en 

TSAS voor een totaal bedrag van 1.657.844,80 euro (incl. BTW). 

 

Artikel 2: 

 

Infrax zal, in het kader van de levering van energiediensten (ESCO) aan openbare 

besturen, optreden in eigen naam en voor eigen rekening bij het toewijzen van 

opdrachten voor aanneming van werken en levering van diensten voor het uitvoeren van 

het ESCO-project in Harelbeke.  

 

Artikel 3: 

 

Het college is krachtens het gemeentedecreet bevoegd om de nodige beslissingen ter 

uitvoering van het project te nemen voor zover de voorziene budgetten niet worden 

overschreden. 

 

Artikel 4: 

 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Infrax West, Noordlaan 9 in 

8820 Torhout. 

 

10. Gedeeltelijke wijziging (afschaffing) van voetweg 47 tussen de Stationsstraat 

en het Stationsplein te Harelbeke. Voorlopige vaststelling.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Begin 2012 vroeg de toenmalig nieuwe eigenaar van de woning aan het Stationsplein 3 

aan de stad om (o.a. in het kader van de herinrichting van zijn tuin) het deel van 

voetweg 47 dat door dit eigendom loopt af te schaffen. 

 

In de buurtwegenatlas van midden 19e eeuw verbond voetweg 47 initieel de 

Stationsstraat met de P. De Coninckstraat.  



 

Bij deputatiebesluit van 27.08.1909 werd een deel van de voetweg afgeschaft en een 

deel verlegd zodat er nog twee lussen overbleven.  

Enerzijds vanaf de oprit van de woning Noordstraat 7, afbuigend in oostelijke richting 

langs de achterperceelsgrenzen van de P. De Coninckstraat 24-22-18-16-14 en 

uitkomend langs nummer 12.  

Anderzijds vanaf het Stationsplein langs nummer 3, afbuigend in westelijke richting langs 

de perceelgrens tussen de Stationsstraat 7 en 13.  

De eerste lus blijft behouden en wordt inderdaad nog gebruikt. 

Enkel voor de tweede lus werd de afschaffing gevraagd. Hiertoe is er een opmetingsplan 

van 19.12.2012 (gewijzigd op 20.12.2014) opgemaakt door landmeter Hautekiet. 

 

Naar aanleiding voor voormelde afschaffingsvraag, aanvaardde de gemeenteraad op 

15.04.2013 deze voorlopig, waarna er een openbaar onderzoek liep van 24.04.2013 tot 

en met 09.05.2013.  

In voorbereiding van het definitieve aanvaardingsdossier voor de gemeenteraad, werd op 

02.10.2013 door het 2de Registratiekantoor Kortrijk een schattingsverslag opgemaakt om 

de opheffingsvergoeding te bepalen. Op basis van dit verslag stelde de stad aan de 

eigenaars een opheffingsvergoeding voor. Eerst gingen zij niet akkoord met deze 

vergoeding en vervolgens ook de stad niet met hun tegenvoorstel.  Vervolgens bleven 

enkele brieven zonder reactie. 

Uiteindelijk werd de stad op 01.09.2014 gedagvaard om te verschijnen voor de 

vrederechter te Harelbeke om de verjaring van de voetweg 47 (wat betreft de lus tussen 

het Stationsplein 3 en in westelijke richting aansluitend op de Stationsstraat) te horen 

uitspreken.  

 

Bij vonnis van 19.11.2015 besliste de vrederechter dat de voetweg (namelijk delen C, D 

en B van het plan-Hautekiet dd. 20.12.2014) teniet is gegaan door het niet uitoefenen 

ervan gedurende meer dan dertig jaar en aldus het statuut van buurtweg heeft verloren.   

 

De stad legde op 25.02.2016 een verzoekschrift hoger beroep neer. Op 14.12.2017 

besliste de rechter in beroep om het vonnis van de Vrederechter te bevestigen en dus het 

deel van voetweg 47 tussen de Stationsstraat en het Stationsplein –zijnde de tweede lus- 

als verjaard te beschouwen.  

 

Omwille van de rechtszekerheid wordt nu aan de raad voorgesteld de delen A, B, C en D 

van het plan Hautekiet van 20.12.2014 (zijnde voormelde tweede lus tussen het 

Stationsplein en de Stationsstraat) - met toepassing van art. 28 van de buurtwegenwet- 

formeel af te schaffen, zodat de atlas in overeenstemming kan worden gebracht met het 

vonnis waarin het college op 16.01.2018 besliste te berusten.   

 

De gemeenteraad en de deputatie beschikken daar enkel over een gebonden 

bevoegdheid, gezien het tussengekomen vonnis. Men kan met andere woorden niets 

anders beslissen dan af te schaffen, aangezien men het vonnis als rechtsfeit moet 

erkennen.   

Deze werkwijze werd bij mail van midden januari 2018 door de provinciale diensten 

bevestigd, zodat het thans de gemeenteraad toekomt - gelet op het tussengekomen 

eindvonnis - de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 47 voorlopig vast te stellen. 

 

Na de voorlopige vaststelling zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van 

nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Vervolgens zal aan de gemeenteraad worden gevraagd definitief de voorgestelde 

afschaffing vast te stellen, waarna dit raadsbesluit met eventuele bezwaren van het 

openbaar onderzoek, ter beslissing aan de Deputatie zullen worden overgemaakt. 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-  het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43, par. 2, 12°; 

-  de wet van 10.04.1841 op de buurtwegen zoals van kracht en laatst gewijzigd bij 

decreet van de Vlaamse Raad van 04.04.2014, inzonderheid en zonder zich daartoe 

te willen beperken, art. 28; 

-  het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere 

regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De wijziging (afschaffing) van voetweg 47 te Harelbeke tussen het Stationsplein en de 

Stationsstraat, zoals uitgetekend op het opmetingsplan van 20.12.2014 van landmeter 

Pol Hautekiet uit Avelgem (Stampkotstraat 3), wordt voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden onderworpen aan het openbaar onderzoek beschreven in het 

besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels voor 

de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

11. Kosteloze wederoverdracht door het Zorgbedrijf Harelbeke aan de stad 

Harelbeke van strook openbare parking naast de Rijstpekker, 

Kasteelstraat 13. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad keurde op 11.09.2017 de OCMW-raadsbeslissing van 30.08.2017 goed 

tot de oprichting van een zorgbedrijf Harelbeke binnen de juridische structuur van een 

extern verzelfstandigd agentschap.  

 

De raad besliste tot deelname aan het zorgbedrijf Harelbeke overeenkomstig de 

bepalingen van de voorgelegde en goedgekeurde statuten. 

De Vlaamse Regering heeft, via de bevoegde minister, de oprichting van het zorgbedrijf 

goedgekeurd bij M.B. van 23.11.2017. 

 

De gemeenteraad keurde op 18.12.2017 de voorwaarden van de inbreng/overdracht 

door de stad van het “Dorpshuis De Rijstpekker”, gelegen Kasteelstraat 13, goed.  

Vervolgens verleed notaris Maelfait op 19.12.2017 de desbetreffende akte.   

 

Aangezien het nooit de bedoeling van de stad was om ook de openbare parking links van 

de Rijstpekker (bestaande uit het gehele perceel kadastraal bekend Stad Harelbeke, 

Vijfde afdeling, Hulste, sectie B, 0784M en een deel van het perceel Stad Harelbeke, 

Vijfde afdeling, Hulste, sectie B, 0784T) zoals gelegen tussen de oude gebouwen in de 

Kasteelstraat en perceel 0780F over te dragen, werd: 



- perceel 0784M niet overgedragen en in zijn geheel uit de overdracht gehaald; 

- in december 2017 afgesproken dat het zorgbedrijf de parkingstrook uit het aansluitend 

perceel 0784T, lopend tot aan het oude gebouw en feitelijk deel uitmakend van de 

parking, later (na splitsing en opmeting) opnieuw kosteloos aan de stad zou 

overgedragen. 

 

Inzake de wederoverdracht van deze strook openbare parking (links, ten westen van de 

Rijstpekker, richting Hulstedorp) bestelde het college op 13.02.2018 een meetopdracht 

bij landmeter Verbeure uit Kortrijk. Uit het splitsings-en metingsplan van landmeter 

Verbeure van 27.02.2018 blijkt dat de weder over te dragen oppervlakte uit perceel 

0784T 105m² groot is. 

 

Voor de kosteloze wederoverdracht wordt het ontwerp van akte van Notaris Maelfait ter 

goedkeuring aan de raad voorgelegd.  

 

Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten is volgende formule vermeld: “De OVAM 

heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest 

vervangt alle vorige bodemattesten.”  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de raadsbeslissing dd. 11.09.2017 houdende “Goedkeuring van de OCMW-

raadsbeslissing tot het oprichten van een zorgbedrijf binnen de structuur van een 

extern verzelfstandigd agentschap.”; 

- de raadsbeslissing dd. 18.12.2017 houdende “Oprichting Zorgbedrijf Harelbeke.  

Bijsturing inbreng onroerende goederen stad en goedkeuren voorwaarden inbreng 

op te nemen in de oprichtingsakte.” 

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om het onroerende goed deel van perceel Stad Harelbeke, 

Vijfde afdeling, Hulste, sectie B, 0784T, zijnde een strook parking naast het dorpshuis De 

Rijstpekker, ten openbare nutte – ter inlijving in de openbare parking- en tegen de in het 

ontwerp van akte aangegeven voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 

Artikel 2: 

 

De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de 

authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.  



 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

12. Ondergrondsbrengen netten Steentje.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

13.102,37 euro incl. btw (0% btw)) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Ondergrondsbrengen netten Steentje” werden offertes 

met nr20072580, 20072586 en 20072589 opgesteld door de ontwerper, Infrax West, 

Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.102,37 incl. btw (0% btw). 

 

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

van beperkte waarde).  De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is 

dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur. 

 

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

budgetcodes 225000/067000-GGZ-GGZ 16 en 664408/064000-GGZ-GGZ 18. 

 

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

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

het investeringsbudget hoger is dan € 8.500 en het project niet nominatief in het budget 

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

 

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 92 (de 

geraamde waarde excl. btw niet bereikt de drempel van € 30.000,00). 

- 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. 

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

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 



De offertes met nr. 20072580, 20072586 en 20072589 en de raming voor de opdracht 

“Ondergrondsbrengen netten Steentje”, opgesteld door de ontwerper, Infrax West, 

Noordlaan 9 te 8820 Torhout worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 13.102,37 incl. 

btw (0% btw). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3:  

 

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

budgetcodes 225000/067000-GGZ-GGZ 16 en 664408/064000-GGZ-GGZ 18. 

 

13. Groot onderhoud fietspaden 2018.  Goedkeuring bestek, raming ( 52.750 

euro excl. btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De fietspaden in de Molenstraat en de Bavikhoofsestraat zijn in een slechte staat door 

een uitgesleten toplaag en het ontstaan van scheuren aan de oppervlakte. 

Daarom wordt de toplaag van de fietspaden in de Molenstraat en Bavikhoofsestraat 

vernieuwd. 

 

In het kader van de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 2018” werd een bestek met 

nr. 18_13 opgesteld door het Departement Facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 52.750,00 excl. btw of € 63.827,50 

incl. 21% btw (€ 11.077,50 Btw medecontractant). 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking, dit gezien de aard van de bestelling (raming lager 

dan € 144.000,00) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen 

biedt betreffende prijsvorming en service. 

 

Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie en 

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

en deskundigheid beschikken. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 30. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

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

zich daartoe te willen beperken artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave 

excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 



- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

willen beperken artikel 90, 1°. 

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

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

bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 18_13 en de raming voor de opdracht “Groot onderhoud fietspaden 

2018”, opgesteld door het Departement Facility worden goedgekeurd. De 

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

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 52.750,00 excl. btw of € 

63.827,50 incl. 21% btw (€ 11.077,50 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 30. 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

14. Ruwbouwwerken De Vrijplaats.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

(14.800 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Voor het gebruiksklaar maken van De Vrijplaats voor de huisvesting van een tweede 

muziekvereniging dienen enkele ruwbouwwerken uitgevoerd. 

 

In het kader van de opdracht “Ruwbouwwerken vrijplaats” werd een technische 

beschrijving opgesteld door het departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op (€ 3.108,00 Btw medecontractant). 

 

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

van beperkte waarde).  De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is 

dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur. 



 

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

budgetcode 221007/070510-VT-VT 99. 

 

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

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

het investeringsbudget hoger is dan € 8.500 en het project niet nominatief in het budget 

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

 

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 92 (de 

geraamde waarde excl. btw niet bereikt de drempel van € 30.000,00). 

- 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. 

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

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Ruwbouwwerken vrijplaats”, 

opgesteld door het departement facility worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 

14.800,00 excl. btw of € 17.908,00 incl. 21% BTW (€ 3.108,00 BTW medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/070510-VT-VT 99. 

 

15. Leveren en plaatsen sturing sporthal Vlasschaard.  Goedkeuring 

lastvoorwaarden, raming (25.000 euro excl. btw + 21% btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 



De stad heeft een aantal specifieke richtlijnen om de infrastructuur te standaardiseren en 

te uniformiseren en om efficiënt gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Een 

gebouwenbeheerssysteem kan hier voor zorgen.  

 

Om enerzijds het energieverbruik in de hand te houden en om anderzijds de reservaties 

van het gebouw efficiënt aan te sturen, wordt ervoor geopteerd om in de Vlasschaard het 

bestaande gebouwbeheersysteem van de sportdienst (“Receatex” van het bedrijf Syx 

Automation) ook te implementeren. Nu al worden de reservaties van die zaal via 

Recreatex bij gehouden op de sportdienst. Ook de facturering vloeit daar uit voort. Deze 

bestaande zaalplanningsmodule laat aan de sportdienst toe om alle verhuur van de 

infrastructuur te beheren op een snelle, uniforme en flexibele manier.   

 

De nieuwe module zal toelaten om de verlichting en verwarming te koppelen aan 

sporttakken. Bepaalde sporten behoeven minder licht en warmte dan bepaalde andere 

(oa op basis van de voorschriften van de federaties). Er kunnen ook verschillende 

regimes ingesteld worden (bv training en wedstrijd).  

 

De energiesturing omvat de  verlichting van de sportzaal, en de verlichting van het 

voetbalveld.  Daarnaast zal ook de verwarming in de kleedkamers en in de sportzaal 

gestuurd worden. Ook de warmwater-productie (douches) wordt via het systeem 

geregeld. De ervaring leert dan het koppelen van de recreatexmodule aan 

energiestuurprogramma’s van andere bedrijven niet echt werkt, gezien de complexiteit 

van de vele parameters die moeten ingegeven worden (soorten sporttakken, 

verschillende regimes, …) 

 

Voor de toegangscontrole zal gewerkt worden met het SDP-systeem dat bij de 

stadsdiensten gebruikt wordt (bijhouden uren, toegang stadhuis,…) Hiermee kan de 

sporthal op vaste tijdstippen worden open gezet of gesloten. De huidige sleutels van de 

Vlasschaard werden vervangen door badges, waardoor het toegangsverkeer wordt 

geregistreerd. Er is momenteel geen koppeling tussen SDP en het programma Recreatex, 

waar de reservaties bij gehouden worden. Dat betekent dat er dus voor die 

toegangscontrole een tweede boeking van een sportreservatie (in SDP) zal moeten 

ingevoerd worden. De sportdienst is vragende partij om die toegangscontrole ook via 

Recreatex te laten verlopen. Dat zou kunnen met dezelfde elektronische sloten, maar dan 

moet de Recreatex-module ‘toegangscontrole’ aangekocht worden. Dat kan in een latere 

fase gebeuren.  

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen sturing sporthal Vlasschaard” werd 

een technische beschrijving opgesteld door het  Departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 

incl. 21% btw (€ 5.250,00 Btw medecontractant). 

 

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

van beperkte waarde).  De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is 

dan 30.000 euro kunnen op eenvoudige manier tot stand komen via een aanvaarde 

factuur.  

Mededinging is niet mogelijk wegens de techniciteit cfr. art 42 van de wet van 

17.06.2016. Het programma Recreatex werd ontwikkeld door Syx automation en wordt 

reeds in diverse stadsgebouwen gebruikt. Het betreft eigenlijk een uitbreiding. Er is nood 

aan een uniform compatibel systeem. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, 

op budgetcode 221007/074010-VT-VT 93. 

 

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

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



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

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

 

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 92 (de 

geraamde waarde excl. btw niet bereikt de drempel van € 30.000,00). 

- 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. 

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

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen sturing 

sporthal Vlasschaard”, opgesteld door het Departement facility worden goedgekeurd. De 

raming bedraagt € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw (€ 5.250,00 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/074010-VT-VT 93. 

 

16. Meubilair en kantooruitrusting.  Meubilair SABV: Metalen Ladenkasten.  

Goedkeuring bestek,  raming ( 12.396,69 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair SABV Metalen 

Ladenkasten” werd een bestek met nr. NH-513 opgesteld door mevrouw Naira 

Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

 



Er zijn geen ladenblokken van A1 en A0 formaat aanwezing in het gebouw van AHA!, 

maar ze zijn wel noodzakelijk voor de werking. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 

incl. 21% btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

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

budgetcode 240000/082020-WOL-WOL 43. 

 

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 92 (de 

geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 

- 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. 

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

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 

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-513 en de raming voor de opdracht “Meubilair en 

kantooruitrusting - Meubilair SABV Metalen Ladenkasten”, opgesteld door mevrouw Naira 

Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

17. Turntoestellen School Noord.  Goedkeuring bestek, raming (41.322,31 euro + 

21% btw) en gunningswijze.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 



In het kader van de opdracht “Turntoestellen School Noord” werd een bestek met nr. NH-

510 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

Turntoestellen van school Noord verkeren in slechte toestand en zijn aan vernieuwing 

toe. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl of € 50.000 incl btw. 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 3 jaar.  

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

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

over de exact benodigde hoeveelheden. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, 

op budgetcode 230000/080010-WOL-WOL 45 en in het budget van de volgende jaren. 

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 (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 

niet). 

- 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 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-510 en de raming voor de opdracht “Turntoestellen School 

Noord”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

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

bedraagt € 41.322,31 excl of € 50.000 incl btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 



De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017 en 2018, 

op budgetcode 230000/080010-WOL-WOL 45 en in het budget van de volgende jaren. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

18. Ontbinding en vereffening VZW PWA Harelbeke. Goedkeuren. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds 01.01.2018 werd het PWA systeem afgeschaft en vervangen door wijkwerken.  

 

Voor de uitwerking van het PWA systeem werd in iedere gemeente een aparte VZW 

opgericht waarin naast de vertegenwoordigers van de organisaties vertegenwoordigd in 

de nationale arbeidsraad ook vertegenwoordigers van de gemeente zijn opgenomen.  

 

Voor het stadsbestuur van Harelbeke waren volgende mensen vertegenwoordigd in de 

algemene vergadering van de VZW PWA Harelbeke: Patrick Claerhout (Voorzitter), 

Dominique Windels, Fleur De Buck, Karen Feys, Geert Ollevier, Hilde Debruyne. 

 

Vermits het voorwerp van de PWA is weg gevallen werd voorgesteld in de algemene 

vergadering van VZW PWA Harelbeke de VZW te ontbinden en te vereffenen.  De 

algemene vergadering besliste daartoe op 22.01.2018. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing goed te keuren.   

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet betreffende wijk-werken door het Vlaams Parlement op 05.07.2017, 

dat een hervorming impliceert van het huidige PWA-stelsel naar wijk-werken als 

voortraject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE) en dit vanaf 01/01/2018;  

- De beslissing van de gemeenteraad van 16.10.2017 betreffende de participatie 

aan de organisatie van wijkwerken in de regio Zuid-West-Vlaanderen; 

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

43, par. 2, 5 °. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel van de algemene vergadering van VZW PWA 

Harelbeke om gezien de afschaffing van het PWA systeem, over te gaan tot ontbinding en 

vereffening van de VZW PWA Harelbeke.  

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

19. Vragenkwartiertje. 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 16 APRIL 2018 

 

 

1.Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

In mei treedt de GDPR in voege.  Heeft dit gevolgen voor de stad? Zo ja, welke? 

 

2. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

1. Dit is geen variapunt maar een beleidspunt. 

Het betreft het DKO-decreet: na 7 jaar is de programmatiestop opgeheven en is er 

opnieuw ruimte voor een vernieuwde programmatie. Onze Academies krijgen de 

ruimte zelf te 

bepalen hoe hun programmatie er in de toekomst zal uitzien. 

Dit is een belangrijk ijkpunt in de ontwikkeling van de Academies in de toekomst. 

Het gemeentebestuur is de inrichtende macht en biedt belangrijke ondersteuning op 

infrastructureel, personeel en logistiek vlak. 

Beide Academies hebben hun toekomstplannen recent aan het College voorgelegd: 

Voor SAMWD was dit een goed gestoffeerde inhoudelijke nota met belangrijke 

strategische 

keuzes maar ook aandacht voor het gebrek aan middelen om bepaalde doelstellingen 

te bereiken. 

Voor de Kunstacademie was deze nota zeer beknopt en summier: terwijl wij grote 

financiële inspanningen doen om hun infrastructuur te verbeteren. 

Vandaar mijn voorstel om de beide directies uit te nodigen om hun programmatie en hun 

strategie te komen toelichten op de raadscommissie WOL; Dus Schepen, ik vraag geen 

antwoord van U, ik vraag enkel het engagement om deze belangrijke programmatienota’s 

in de Commissie te bespreken. 

 

2. Het stemrecht voor niet Belgen uit EU en niet-Belgen van buiten 

EU: deze mensen kunnen stemrecht bekomen door zich als kiezer te laten registreren; 

in 2012 was dit effect zeer gering (23 personen) Inburgering gaat niet alleen over taal 

maar ook over politieke participatie in een gemeenschap. 

Is het geen opdracht voor het OCMW, de ambassadeurs, de welzijnsdienst om meer te 

doen dan tot nog toe: VB; contact met de verschillende gemeenschappen, 

aanwezigheid 

op feest 15 juni… 

In theorie gaat het hier over 733 EU burgers en 430 niet EU burgers of samen 1163 

burgers. 

 

3. Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdag: 

3.1. Motestraat/Spoorwegstraat: ik denk dat daar een slechte signalisatie is van de 

wegenwerken.  Kan dit beter aangepakt worden? 

3.2. De bloembakken: zijn die wel goed voor de circulatie?  Zijn ze wel goed gesignaleerd?  

Zullen de mensen daar niet oprijden in het donker want er is ook geen belijning voorzien.  

Wat met de bloembak in de Ommegangstraat?  Die staat daar volgens mij compleet in de 

weg. 

Slotvraag: die grote bloembakken op de Stasegemsesteenweg: er werd er een aangereden.  

Wanneer wordt die vervangen? 

  



 

4. Tussenkomst raadslid Hannes Byttebier  

4.1.Parking Gentsestraat 47 naast mijn deur: er staat momenteel niemand op geparkeerd, 

om de simpele reden dat niemand weet dat je daarop mag parkeren.  Wanneer komt de 

signalisatie? 

4.2. Werken Spinnerijstraat/Venetiëlaan: blijkbaar heeft de aannemer de mensen die 

daar wonen niet verwittigd.  Dit gebeurde pas 3 dagen na de aanvang van de werken een 

signaal gekregen.  Op 3 april is er opnieuw een start geweest van werkzaamheden maar 

dan helemaal zonder aankondiging.  Kan dit beter opgevolgd worden? 

 

5. Tussenkomst Rita Beyaert: 

Missing link Jaagpad Kanaal Kortrijk- Bossuit en Vaartstraat! Enkele jaren terug toen Eric 

Kerckhof en ikzelf uitgenodigd werden bij de BMC om ons project van B.N. omtrent de 

aanleg van het jaagpad, hadden we de opmerking gemaakt dat nog een stukje zou 

moeten verhard worden tussen de Vaartstraat en het te realiseren jaagpad - 100 m! Het 

volledige traject is nu gerealiseerd tussen Zwevegem en Kortrijk, waarvoor dank aan 

diegenen die hieraan hebben meegewerkt en in het bijzonder de diensten van De 

Vlaamse Waterweg. De diensten van de BMC gesteund door Schepen Maelfait, hebben 

ons toen beloofd dat die 100m zouden verhard worden, zorgdragen het jaagpad werd 

gerealiseerd. Langs het jaagpad, staan ook drie bomen gepland, zoals bij andere 

plaatsen waar een afslag is. Mag ik het schepencollege vragen om spoedig , als het kan 

nog voor de zomer, dit stukje te verharden. De schoolgaande jeugd vanuit de omgeving, 

het Kruiske, de Marbra Lys en vele anderen, niet in het minst de gebruikers van de 

glascontainer einde Vaartstraat, zullen u dankbaar zijn! 3 foto’s per mail doorgestuurd  

 

6. tussenkomst Francis Pattyn: 

6.1. I.v.m. het SAMW: wat gebeurt er met de naam Peter Benoit in het SAMW?  

Wordt het nu academie aan de Leie of hoe zien we dat?  Als dat verandert moeten we dit 

dan niet officialiseren? 

6.2. De Watergroep en de zandproblemen van de Watergroep: er zijn in Harelbeke en in 

Kuurne heel veel huishoudtoestellen stuk.  De Watergroep had eerder een gelaten 

reactie.  Ik heb ook het gevoel dat er in Harelbeke een stuk daadkracht ontbreekt als ik 

merk wat ze er in Kuurne mee aangepakt hebben.  Ik stel vast dat de berichtgeving ver 

weg staat op de website van Harelbeke. 

 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Secretaris Carlo Daelman i.v.m. GDPR: 

Momenteel hebben we een datamanager in de persoon van Ellen Vandeputte.  We 

bereiden alles voor om tegen mei in orde te zijn.  We hebben alles onder controle. 

 

Ocmw voorzitter Dominque Windels  

De opmerking over stemrecht is heel terecht.  Samen met samenlevingsopbouw met het 

OCMW en de Welzijnsdiensten van de stad hebben we een actie ‘iedere stem telt’.  Onze 

ambassadeurs en toeleidingsambtenaren worden ingeschakeld. 

 

Schepen David Vandekerckhove ivm de zichtbaarheid op de website van de klacht rond 

de watergroep: 

Ik zal dit bekijken en indien mogelijk hoger laten plaatsen.  Dit kan opportuun zijn op dit 

moment.  

Wat betreft de verbinding tussen het nieuwe jaagpad en de Vaartstraat: ik wil even 

meegeven dat er 200 meter verder aan de Luipaardbrug wel een oprit of afslag is richting 

Steentje en de Vissersstraat, maar het zou eventueel wel een meerwaarde zijn. 



En tot slot de vraag van Hannes Byttebier i.v.m. de signalisatie: dit is een volledig 

terechte opmerking.  Er is al een schrijven vertrokken naar de aannemer die 

verantwoordelijk is voor de Spinnerijstraat. 

 

Schepen Patrick Claerhout: 

I.v.m. de Spinnerijstraat: ik zal erbij komen om er op toe te zien dat het opgenomen 

wordt in de bestekken van de stad maar aannemers blijven soms in gebreke en we 

nemen dit op als een extra element in de signalisatievergunning van de politie.  Wat 

betreft de werken in het Steentje: we hebben daar een strikte planning opgevraagd voor 

een nog betere communicatie naar de bevolking toe.   Voor wat betreft de vraag van Rik 

Pattyn rond het beleid van het deeltijds kunstonderwijs: er zijn voor wat betreft het 

nieuwe decreet nog wat onduidelijkheden die moeten uitgewerkt worden maar de 

academies zijn klaar om de uitdaging aan te pakken. Wat betreft het verschil in 

dossiervorming van het SAMW en het SABV: eigenlijk is dat op mijn vraag op die manier 

in het college gekomen want de zaken voor het SAMW liggen veel complexer dan die 

voor het SABV.  Nu moeten we kijken welke richting we uitgaan met het SAMW want 

soms zullen we keuzes moeten maken. Een én-én verhaal zal financieel niet mogelijk zijn 

gezien de overheid wel een extra programmatie voorziet maar niet over de brug komt 

met heel veel extra middelen.  Ik stel voor dat we ingaan op de suggestie en beide 

academies hun toekomstperspectief voorstellen op een eerstvolgende raadscommissie.   

 

Wat betreft de vraag van Rosanne: uw opmerking van de Spoorwegstraat klopt.  Soms 

rijden daar mensen effectief door op momenten dat ze niet kunnen en dat komt volgens 

mij omdat je soms wel doorkan en mensen blijven proberen.  Wat betreft uw opmerking 

over de bloembakken: zij vervangen uiteindelijk de tijdelijke installaties van de lelijke 

jerseybakken die we wilden weghalen.  Alle bakken staan op plaatsen die door mensen 

zelf gevraagd werden.  Sommige worden definitief geplaatst en de verkeersgeleiding 

wordt dan ook in die zin aangepast.  Wat betreft uw opmerking over de bak in de 

Ommegangstraat: die heeft volgens mij zeker zijn nut en 70 à 80% van de mensen die 

daar passeren staan door die bloembak effectief op de rem.  Voor wat betreft uw vraag 

rond de grote bloembak: dit is inderdaad een verzekeringsdossier en van zodra dit 

verzekeringsdossier afgerond is, zal de nieuwe bloembak geplaatst worden.   

Uw vraag rond de parking in de Gentsestraat: dit is een voorlopige parking waar effectief 

gebruik kan van gemaakt worden. Binnenkort komt er een signalisatie waardoor hij kan 

opgenomen worden in de blauwe zone.  De vraag over de nieuwe naamgeving van het 

SAMW: het is zo dat er een facebookgroep ‘academie aan de Leie’ bestaat.  Dit is eerder 

een informele benaming.  Indien daar verwarring rond bestaat wil ik dit bespreken.  Ik 

neem dit mee in mijn gesprek met de directies. 

 

Burgemeester Alain Top i.v.m. de problemen met de Watergroep: 

Problemen met de Watergroep en waterdistributie en zand en burgers los je mijn inziens 

niet op door het publiek te bespelen via facebook maar effectief door contact te nemen 

met de Watergroep en te vragen naar oplossingen.  Concreet: wat is de stand van zaken 

op het terrein? Bijna alle zand is uit de leidingen verdwenen.  Er moet enkel nog 

gespoeld worden in de Abeelestraat en ter hoogte van de Muizelmolen in Hulste.  De 

oorzaak van het feit dat er zand in de leiding zit is op vandaag onbekend.  Deze middag 

gaat de Watergroep bij een aantal huizen langs om proefgewijs op bezoek te gaan om te 

kijken wat de schade is en op welke manier de Watergroep die mensen kan vooruit 

helpen.  Op deze manier zal men een draaiboek opstarten om dan de volledige groep 

burgers te helpen in hun relatie tussen henzelf en de Watergroep en de 

verzekeringsmaatschappij om alles vlot te kunnen regelen.  Van zodra dit draaiboek klaar 

is zal dit ook gecommuniceerd worden naar de brede bevolking. 

 

De burgemeester meldt dat de Marktstraat 74 zowel voorkant als de achterkant verkocht 

is. 

 
  



 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 16 APRIL 2018 

 

 

Openbare zitting 

 

1 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Aanpassing organogram, personeelsformatie, en rechtspositieregeling en 

overige aanpassingen aan de rechtspositieregeling. 

2 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur en financieel directeur.  

Oproeping zittende functiehouders, goedkeuring functiebeschrijving, 

organisatie van de systematische vergelijking van titels en verdiensten, 

aanleg wervingsreserve en beslissing tot het niet voorzien van een functie 

van adjunct-algemeen directeur en adjunct-financieel directeur. 

 

 

Gemeenteraadslid Rik Pattyn: 

 

“Op initiatief van Minister Homans maar ook ondersteund door de andere partijen in de 

Vlaamse Regering liggen hier vanavond een aantal nieuwe stappen voor die de toekomst 

van het lokaal bestuur zullen bepalen. 

Over de noodzaak om deze veranderingen door te drukken zullen de meningen 

verdeeld blijven. Ik beperk mij tot commentaar op wat hier voorligt. 

 

1. De procedure tot aanstelling van de Algemeen Directeur en de Financieel 

Directeur.  Er wordt gestreefd naar een maximale integratie van Stad en OCMW: 

dan kun je tenminste verwachten dat beide besturen actief betrokken worden bij 

belangrijke beslissingen als de aanstelling van een Algemeen Directeur en een 

Financieel Directeur. 

De uitgetekende procedure verloopt volledig via de Gemeenteraad . De OCMW-

Voorzitter en de OCMW-raad staan er bij en moeten ernaar kijken hoe deze 

aanstelling éénzijdig via de gemeenteraad gebeurt . Het OCMW wordt hier herleid 

tot een aan de gemeenteraad ondergeschikt bestuur, de klok wordt een, aantal 

decennia teruggedraaid. 

Om toch de betrokkenheid van zowel de Gemeenteraadsleden als het OCMW-

raadsleden te verhogen stellen wij voor een gezamenlijke informatieve zitting te 

organiseren waarbij de ver[schillende] kandidaten hun visie op het toekomstig 

algemeen of financieel beleid kunnen uiteenzetten. Dit is het minimum dat wij 

mogen verwachten. 

 

2. De weddeverhoging van 30% voor de A.D. en de F.D. 

De hamvraag is hier: waar komt dit cijfer van 30% vandaan. Tot op heden heb ik het 

antwoord daarop niet gevonden. 

Als wij een aantal parameters in rekening brengen zoals aantal betrokken 

personeelsleden of het bijkomend budget dat moet worden beheerd, dan komen wij uit 

op ongeveer 10% , dus ver beneden de dertig procent. Bij de oprichting van het 

zorgbedrijf werd gesproken van een 85-15% verhouding. Misschien is deze 30% de 

afkoopsom geweest om de federaties van secretarissen en ontvangers mee te krijgen in 

dit verhaal en om hun steun af te kopen. 

Het wordt nog hilarischer als men voor de niet verkozen directeurs een weddeverhoging 

toelaat tot 29%. Dit is niet verantwoord en ook niet betaalbaar voor de meeste steden. 

Een van de uitgangspunten van de verandering was meer samenwerking te krijgen Stad 

en OCMW. Maar door nu via deze concurrentie secretarissen en financieel beheerders 

tegen elkaar uit te spelen dreigen zeker op administratief vlak worden nieuwe 

spanningen gecreëerd tussen de topambtenaren. 



 

Tot slot nog twee vragen:  

 

- in de toelichtingsnota staat als één van de criteria vermeld: ervaring op lokaal 

vlak en op het vlak van de decretale graad, waarvan men houder is. 

Sluit dit ervaring op het lokale politieke vlak en ervaring in de privé-sector 

volledig uit. 

- Waarom wordt de noodzakelijke anciënniteit nu opgetrokken tot 

10 jaar i.p.v. 6 jaar. 

 

Graag een antwoord op het voorstel van de informatieve commissie 

en op de twee vragen.” 

 

Gemeenteraadslid Donald Langedock: 

“Het voorstel aan de gemeenteraad om enkel de zittende secretarissen van de stad en 

het OCMW op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen 

directeur en de zittende financieel beheerders van de stad en het OCMW op te roepen om 

zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur, vinden wij, gezien hun 

kwaliteitsniveau, een goede keuze. 

 

Voor de functie van algemeen directeur en voor de functie van financieel directeur wordt 

een werfreserve aangelegd.  De niet aangestelde functiehouder wordt, ook als hij niet 

heeft gekandideerd, in de respectievelijke werfreserve opgenomen en dit voor een 

periode van 10 jaar met aanvang op 1 augustus 2018. 

Wij hopen evenwel dat de huidige functiehouders zich allen kandidaat stellen. 

Het voorstel om de gegarandeerde betrekkingen voor de niet aangestelde functiehouders 

te situeren binnen het zorgbedrijf vinden wij eveneens een verantwoorde keuze. 

Gezien het groot belang van voorliggende functietoewijzingen, vinden wij het uitermate 

belangrijk dat de bureaus Berenschot en Profondo betrokken worden in het 

selectieproces. 

In het kader van voorliggende structuurwijzigingen vragen wij tenslotte bijzondere 

aandacht voor goede communicatiekanalen en kennisdeling in een geest van collegiale 

samenwerking tussen de hoofdverantwoordelijken van stad Harelbeke, het OCMW 

Harelbeke en het Zorgbedrijf Harelbeke.” 

 

Gemeenteraadslid Stijn Derammelaere: 

 

Het gemeenteraadslid wenst zich grotendeels aan te sluiten bij de twee voorgaande 

sprekers.  Het raadslid formuleert nog volgende bedenkingen: 

- De integratie van stad en OCMW gaat verder dan de twee voorliggende besluiten.  

Ook de andere medewerkers zijn daarvoor belangrijk en verdienen daarvoor 

appreciatie.  Zij kunnen, wegens financiële redenen, echter geen weddeverhoging 

van 30 % krijgen. 

- De jammerlijke indruk zou kunnen ontstaan dat het leiden van het zorgbedrijf een 

minder waardevolle taak is.  Dit is echter niet het geval.  Ook het leiden van het 

zorgbedrijf is een ernstige en verantwoordelijke taak. 

 

Antwoorden en toelichting: 

- Schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

 

o De schepen beaamt dat de integratie van stad en OCMW inderdaad meer 

inhoudt dan de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel 

directeur.  De integratie is een ruimere oefening die nog moet worden 

gemaakt en waarbij het gehele personeel van beide entiteiten een 

belangrijke rol speelt. 



o De schepen neemt akte van het akkoord van CD&V, bij monde van raadslid 

Langedock, met de zgn. miniconcurrentie.  Hij hoopt ook dat alle mogelijke 

kandidaten deel nemen. 

o De zorg voor een goede samenwerking tussen stad en zorgbedrijf is 

terecht.  Dit is een taak voor zowel politiek als de ambtenaren. 

 

- Wnd. stadssecretaris Frank Detremmerie: 

 

o Decretaal werd er in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) uitdrukkelijk voor 

gekozen om het proces van de aanstelling van de algemeen directeur en 

de financieel directeur te laten gebeuren via de gemeenteraad en de 

OCMW-raad geen rol te laten spelen.  Dit blijkt ook uit de voorbereidende 

werken en de debatten in het Vlaams parlement. 

Een en ander hangt samen met het feit dat de beide topambtenaren 

gemeentelijke ambtenaren zijn die ook hun taak uitoefenen in het OCMW 

dat men maximaal wil integreren in de gemeente. 

De beslissing van de decreetgever is een juridisch kader waarmee lokaal 

rekening moet worden gehouden. 

Op ambtelijk gebied is er echter in de voorbereiding van het dossier altijd 

overleg geweest met en betrokkenheid van het OCMW. 

Raadslid Rik Pattyn beaamt dit, maar verwijst naar het politieke niveau. 

 

- Schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

 

o De schepen stelt, zoals velen, ook vragen te hebben over de hoegrootheid 

van de verplichte weddeverhoging. 

o Wat de concurrentie tussen de functiehouders betreft; die zal er – als ze 

beiden voor de respectievelijke functie waarvoor ze in aanmerking komen 

mee doen - uiteraard tijdelijk zijn.  De schepen meent echter dat beiden 

sowieso nog zullen moeten samenwerken. 

o Voor wat betreft de verlenging van de anciënniteit van 6 tot 10 jaar 

verwijst de schepen naar de wnd. Secretaris 

 

- Wnd. stadssecretaris Frank Detremmerie: 

 

o Uit de voorbereidende werken van het decreet en de FAQ’s (frequently 

asked questions) blijkt duidelijk dat de functie van algemeen directeur en 

financieel directeur niet kan worden vergeleken met deze van secretaris en 

financieel beheerder.  Er is ook de verplichte weddeverhoging van 30 % op 

de weddeschaal van gemeentesecretaris en financieel beheerder van de 

gemeente.  Dit verantwoordt de verlenging van de termijn. 

 

- Schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

 

o Wat de gevraagde gezamenlijke infosessie betreft; dit zou informatief 

belangrijk kunnen zijn, de vraag is echter of dit kan. 

o Wat de titels en verdiensten betreft moet het gaan om voor de functie 

relevante gegevens. 

 

- Wnd. stadssecretaris Frank Detremmerie:  

 

o De vraag in verband met de infosessie met het uiteenzetten van de visie 

zal onderzocht worden. 

o Wat de vergelijking van titel en verdienste betreft en aanvullend aan 

hetgeen de schepen stelde; de ontwerpbeslissing heeft het over “minstens 

volgende beoordelingscriteria zullen moeten worden gehanteerd”.  Ervaring 



wordt in het ontwerp gekoppeld aan “de lokale bestuurscontext” zonder 

enige verder specificatie. 

 

 

7. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bomarbre - Corex'. 

Beslissing tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele 

voorwaarden en raming (17.770,72 euro waarop geen btw verschuldigd). 

 

Tussenkomst raadslid Daphne Malfait :  

Als buurtbewoner vraag ik toch aandacht bij het opmaken van het RUP om te voorzien in 

extra open en groene ruimte enerzijds en aan de verkeer- en parkeerdruk in die smalle 

straten van de oostwijk toch wel een stuk te bewaken. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn:  

Het is naar mijn weten de eerste keer dat we een dergelijk RUP in deze gemeenteraad 

krijgen.  Een eerste vaststelling is hierbij dat als de stad niks doet het industriegebied 

blijft en dat er bv een industrieel opnieuw naar die site kan.  De vraag is of dit wenselijk 

is?  Vraag is ook van waar kunnen we naartoe evolueren?  Wordt het een KMO zone? 

Wordt het een gemengde zone?  Streven we naar alleen wonen?  We hebben ook de 

nabijheid van de Leie waar er eigenlijk ook wel plaats kan zijn voor watergebonden 

bedrijvigheid en er is ook de nabijheid van de Toekomststraat en het centrum bij het 

projectgebied.  De vraag die ik mij stel is of dat wij niet op lange termijn centrumparking 

op de gronden van Corex kunnen voorzien.  Samengevat: belangrijke aandachtspunten 

zijn wonen, openbaar groen, parking, KMO op de lange termijn.  Een mengvorm van die 

functies lijkt me wel iets. 

 

Antwoord van schepen David Vandekerckhove: 

Ik bedank de sprekers voor hun constructieve inbreng.  Voorlopig laten we alles open en  

kiezen we dus geen richting. We zullen enkel meegaan in een verandering indien het een 

verbetering is zowel op vlak van de mobiliteit als op vlak van het groen en open ruimte. 

 

 

8. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde bedrijven'. 

Beslissing tot opmaak voorstudie en goedkeuren contractuele voorwaarden 

en raming (21.954,73 euro waarop geen btw verschuldigd). 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

Ik ben heel blij dat de twee sites in Bavikhove die nu leeg staan eigenlijk Isocab en 

Plastibert bekeken worden wat er in de toekomst mee kan gebeuren. 

 

Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

Ik denk dat het een win-win situatie kan zijn zowel voor de eigenaars als voor de 

dorpskom van Bavikhove. 

 

9. Goedkeuren ESCO-detailstudie voor het uitvoeren van energiemaatregelen 

aan de stadsgebouwen gelegen langsheen het warmtenet door Infrax. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

In de periode tussen april 2016 en november 2017 was er ook sprake van Relighting 

productie.  Is dit weggevallen en hoe komt dat? 

Het aangaan van het warmtenet is technisch iets nieuws.  Zullen wij hiervoor voldoende 

aannemers vinden? 

 

Antwoord van schepen Inge Bossuyt: 

Wat hier op vandaag voorligt gaat over de technische installaties van gebouwen met 

andere woorden: de verwarmingselementen en verwarmingsketels.  De aansluiting van 

het warmtenet op die verwarmingsinstallaties gebeurt door Infrax zelf.  Dus uiteindelijk 



die verwarmingsinstallaties op zich schelen niet zo heel veel op technisch vlak van de 

klassieke verwarmingsinstallaties.  Wat betreft uw vraag rond Relighting: er is een 

kosten baten studie gebeurd en bij bepaalde gebouwen wogen de kosten niet op tegen 

de baten. Bv het archief werd geschrapt.  Wat betreft de brandweer: wij weten niet wat 

er in de toekomst zal gebeuren met het gebouw.  Vandaar dat we geopteerd hebben om 

niet extra te investeren maar om enkel de aansluiting op zich te voorzien om de 

toekomst te vrijwaren. 

 

Reactie van raadslid Kathleen Duchi: 

Wat is de timing hieromtrent? Start deze nog voor de vakantie? 

 

Antwoord van schepen Inge Bossuyt: 

We starten nu met het project.  Het warmtenet zal weliswaar niet aansluitbaar zijn de 

komende winter.  Vandaar dat er met mobiele stookgroepen gewerkt wordt om de winter 

te overbruggen. In de zomer wordt er vol ingezet op de muziekschool en de 

centrumschool om het klasgebeuren zo weinig mogelijk te storen. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanrijckeghem: 

Bij het installeren van zonnepanelen in het kader van duurzame energie spreekt men 

steeds over de terugverdien tijd.  Als ik die redenering bij het warmtenet doortrek dan 

kom ik op 1.6 miljoen investering, aan 36 000 euro per jaar besparing. Moet ik dat delen 

door elkaar en maakt dat de terugverdien tijd?  Dat duurt wel heel lang. 

Tweede vraag naar aansluiting toe: we hebben daarnet gesproken over de site Corex en 

Bomarbre, is dit aansluitbaar op het warmtenet en derde vraag: wat kunnen we doen om 

private investeerders te overtuigen om mee te doen? 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt:  

De Toekomststraat is perfect aansluitbaar.  Het warmtenet loopt op vandaag tot op het 

einde van de Vrijdomkaai.  Daar kan een T stuk gestoken worden en kunnen we in de 

toekomst in de Toekomststraat en de site Corex aansluiten indien nodig.  Op vandaag 

hebben we een verordening die aangeeft dat er bij groepsbouw 1 centrale stookruimte 

moet voorzien worden maar aansluiten op het warmtenet is op vandaag in Harelbeke 

geen verplichting.  Voor wat betreft de terugverdien tijd van de verschillende projecten 

verwijs ik naar de detailstudies bij het dossier. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

Er wordt vandaag gesproken over een raming van 1.6 miljoen.  Oorspronkelijk was het 

1.2 miljoen.  Uiteindelijk is het naar 1.8 miljoen gegaan.  Wat zijn de garanties voor die 

1.6 miljoen? 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Die 1.2 miljoen betrof de eerste ruwe raming.  Daarna is Infrax gedetailleerd gaan 

opmeten en bestuderen.  Dan kwamen ze tot een raming van 1.8 miljoen die nu intussen 

gereduceerd is tot 1.6 miljoen.  Je mag niet vergeten dat er een aantal zaken 

bijgekomen zijn. Bv gebouwenschil, zonnepanelen op ’t Sas, de overbrugging met de 

stookgroepen die in de oorspronkelijke raming niet aanwezig waren. 

Wat betreft de vraag naar subsidies en Agion in de centrumschool aangezien onze 

investeringen geen gebouwenschil inhielden kregen wij daarvoor geen subsidies.   Enkel 

de kelder van het SAMW is een stuk geïsoleerd geworden met subsidies. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Wat betreft uw vraag rond een verordening om aan te sluiten op het warmtenet: er is 

voorlopig zoals ik reeds gezegd heb geen verplichting en Immogra heeft voorlopig ook 

geen aansluiting gelegd maar er werden wel leidingen doorgetrokken en ook Mijn Huis 

zal aansluiten op die leiding zodanig dat als er in de toekomst wijzigingen zijn Immogra 

en Mijn Huis met de grote appartementsblokken wel degelijk kunnen aansluiten op het 

warmtenet.   



 

10. Gedeeltelijke wijziging (afschaffing) van voetweg 47 tussen de 

Stationsstraat en het Stationsplein te Harelbeke. Voorlopige vaststelling.  

 

Tussenkomst raadslid Hilde Debruyne:  

Blijkbaar is het toch mogelijk om een buurtweg af te schaffen.  Hier dus blijkbaar wel en 

elders in Hulste blijkbaar niet.  

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Kan iemand ons vertellen wat dit dossier aan gerechtskosten gekost heeft? 

Er zit ook nog een buurtweg tussen de Noordstraat en de Boterpotstraat.  Wie kuist die 

op? Wat gebeurt er met het poortje?  Hoe gaan wij verder om met die buurtweg? 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Blijkbaar blaast men bij de CD&V warm en koud als het over buurtwegen gaat.  De ene 

keer is men voor, de andere keer is men tegen.  Ik wil alleen maar de CD&V erop wijzen 

dat het vandaag geen politieke beslissing is om een buurtweg af te schaffen maar een 

juridische beslissing waar de gemeenteraad zich bij neerlegt.  Dit is het statuut van dit 

agendapunt.   

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Ik beaam wat Stijn zegt.  Buurtwegen proberen we steeds een nuttige bestemming te 

geven.  Nu is dit juridisch niet mogelijk dus moeten we ons daarbij neerleggen.  Ik ga na 

hoe we de andere buurtweg op een goede manier kunnen opkuisen. 

 

11. Kosteloze wederoverdracht door het Zorgbedrijf Harelbeke aan de stad 

Harelbeke van strook openbare parking naast de Rijstpekker, Kasteelstraat 

13. Goedkeuren ontwerpakte. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Wij stemmen mee met dit agendapunt maar willen van de gelegenheid gebruik maken 

om te vragen of de Rijstpekker in zijn totaliteit opnieuw kan overgedragen worden naar 

de stad. 

 

13. Groot onderhoud fietspaden 2018.  Goedkeuring bestek, raming ( 52.750 

euro excl. btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Ludo Depuydt: 

Een tijdje geleden organiseerde de krant van West-Vlaanderen een enquête rond het 

slechtste fietspad van West-Vlaanderen.  Ik deed hieraan mee en gaf het stuk fietspad op 

de N36D tussen de Herder en de Brugsesteenweg op en eigenlijk is dit geen fietspad 

want het fietspad eindigt op de plaats waar de snelheidsbeperking ook eindigt.  Begrijpen 

wie kan…Mijn vragen zijn concreet de volgende: is er een mogelijkheid om druk te zetten 

op AWV om deze gevaarlijke situatie op te lossen?  Kunnen we niet overgaan tot 

overdracht van de weg van AWV naar de stad zodat wij onze verantwoordelijkheid 

kunnen nemen. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanrijckeghem: 

Ik vraag me af of investeringen in nieuwe fietspaden in de Molenstraat wel de juiste 

aanpak is.  Volgens mij liggen de fietspaden daar perfect.  Ik toon een aantal foto’s 

waaruit blijkt dat de staat van de fietspaden in de Bavikhoofsestraat ter hoogte van de 

kruising van de Vaarnewijkstraat niet in orde zijn en ik vrees ervoor dat als je daar enkel 

een toplaag zal leggen het straks opnieuw van dat zal zijn.  Dus mijn pleidooi is besteedt 

het geld van de Molenstraat aan een betere afwerking in de Bavikhoofsestraat bv door 

die betonplaten weg te nemen. 

Als de Molenstraat dan toch her aangelegd wordt zou ik ervoor pleiten om het fietspad 

die eindigt in het midden van een aansluitende straat op de Molenstraat om dat toch te 



verlengen een klein beetje op het grondgebied Kuurne zodanig dat het fietspad op een 

logische plaats start. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert ivm de overname van de N36d: 

Ik wil er iedereen op wijzen dat destijds de gemeente Kuurne weigerde die weg over te 

nemen.  Juist omdat de langsliggende fietspaden niet in orde waren.  Dus ik zou zeggen 

hou aub ook evenzeer het been stijf zodat AWV alsnog die fietspaden aanlegt. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

3 jaar geleden werd reeds de start van de weg opgenomen.  Ik heb geweigerd die over 

te nemen omdat o.a. het rondpunt aan de Molenstraat en de N36d absoluut niet in orde 

was.  Ondertussen het AWV toegegeven en zullen ze dit heraanleggen.  Kuurne is trekker 

in dit dossier en er zijn recent nog onderhandelingen geweest met Kuurne en AWV 

omtrent proefprojectWat betreft de vraag van Olivier Vanrijckeghem over het 

doortrekken van het fietspad gedeeltelijk op Kuurne.  Ik zal dit doorgeven aan de 

diensten en ik wil er ook op wijzen dat er in het bestek systemen opgenomen zijn om een 

kwalitatievere uitrol te krijgen in de Bavikhoofsestraat. 

 

 

16. Meubilair en kantooruitrusting.  Meubilair SABV: Metalen Ladenkasten.  

Goedkeuring bestek,  raming ( 12.396,69 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Ik wil even tussenkomen over de naamgeving van het SABV: in de titel staat het juist 

maar in de tekst staat het opnieuw verkeerd. AHA is in mijn ogen geen officiële 

benaming.  Ik heb die opmerking ook gemaakt toen er nieuwe wegwijzers kwamen op de 

wijk het Eiland.  Dit kan voor mij echt niet.  Met het overplakken van die wegwijzers kan 

ik niet leven. 

 

18.Ontbinding en vereffening VZW PWA Harelbeke. Goedkeuren. 

 

Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

Ik ben helemaal verwonderd over de tussenkomst van de schepen hier op dit forum.  

Alles wat u de laatste 10 minuten gezegd heeft zit niet in het dossier.  Ik heb mij 

geëngageerd om dit dossier tot een goed einde te brengen.  Ik heb de raad die jullie mij 

altijd geven, raadpleeg uw kabinet om plaatselijke situaties vooruit te helpen gebruikt.  

Ik heb mij geëngageerd.  Nu stel ik vast dat deze meerderheid niet galant is.  Ik ben niet 

op de hoogte van de documenten.  Ik heb deze niet per mail gekregen en ook niet in de 

raadscommissie.  Hoe kan dit nu? 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

Het was effectief de bedoeling om die documenten niet in het raadsdossier te steken.  

Uiteindelijk zijn ze de verantwoordelijkheid van de vzw zelf. 

 

Reactie raadslid Lynn Callewaert: 

Ik vind dit naar openbaarheid van bestuur en transparantie niet de juiste manier. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik ben heel blij te horen dat Lynn onze raad om haar kabinet te raadplegen goed opvolgt.  

Ik moet ze hiervoor bedanken. 

 

Tussenkomst raadslid Hilde Debruyne: 

Het is komende woensdag vergadering over de PWA.  Ik weet niet eens wat er op de 

agenda staat.   

 

  



Reactie van Dominique Windels: 

Ik moet helaas Hilde Debruyne tegen spreken.  De uitnodiging voor de algemene 

vergadering voor PWA is wel degelijk verzonden en de documenten waarover we hier 

spraken en waarover de schepen voor sociale economie sprak zitten wel degelijk bij de 

uitnodiging.  Of we het nu willen of niet de PWA moet verdwijnen, dus ook de PWA van 

Harelbeke.  Voor de bestaande medewerkers van PWA is er geen verandering.  Voor de 

nieuwe is er een nieuwe werking: het ondertussen gekende systeem van wijkwerking. 

Wat betreft de overeenkomst tussen de PWA, de vzw Ubuntu en plaatselijke 

tewerkstellingsinitiatieven en het OCMW is er wel degelijk een afspraak waarbij dat de 

restcenten van de PWA via de vzw Ubuntu geïnvesteerd worden in Hise 3.0 en in 

arbeidszorg van mensen met een lokaal traject.  Dus mensen van Harelbeke.  Ik zal 

misschien kort het werkschema uitleggen voor wat betreft de implementatie van het 

decreet in Harelbeke.  Er moeten activeringstrajecten opgestart worden.  Hise zal de 

werkvloer zijn m.a.w. de ateliers in bedrijvencentrum Harelbeke.  Ubuntu is de actor 

werk en het OCMW is de actor zorg en casemanagement zorg.  De arbeidsmatige 

activiteiten worden gedaan door Hise als werkpost en begeleider.  Hoe gaan we dat dan 

in de praktijk doen met OCMW, Ubuntu en Hise 3.0? De samenwerking met begeleiders 

van het OCMW zal cruciaal zijn in het verhaal van Hise 3.0. waar een nauwe 

samenwerking tussen Ubuntu en OCMW moet dienen om de doelstellingen zijnde de 

arbeidsmatige activiteiten of de arbeidszorg te verankeren in Harelbeke.  Dat zal verder 

uitgewerkt worden in een samenwerkingstraject voor een gezamenlijk traject met 

medewerkers van OCMW en Hise.  Kostprijs van het projectvoorstel van het OCMW is 

15 100  euro, voor Ubuntu 16 800 euro.  In totaal is dit 31 900 euro plus nog eens 1 600 

euro maakt een totaal van dit project voor 33 500 euro. 

 

Vraag van Lynn Callewaert: 

Is een samenwerkingsovereenkomst beschikbaar?  

 

Vraag van Francis Pattyn: 

Ik stel voor om even de gemeenteraad op te schorten.  Ik wil overleggen met mijn fractie 

aangezien we gedeeltelijk toch de informatie gekregen hebben via de uitnodiging van de 

PWA.   

 

De gemeenteraadsvoorzitter schorst 5 minuten de vergadering.  Na 5 minuten wordt de 

vergadering opnieuw geopend.  

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Wij zullen dit agendapunt niet meestemmen.  Wij zullen tegenstemmen en zullen morgen 

met meer tijd onze houding bepalen voor wat betreft de vergadering van de vzw PWA. 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

 

Punt 18: 

Stemden tegen de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Donald Langedock, Olivier 

Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, Mireille Vanlerberghe 

en Rik Vandenabeele. 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 19.03.2018 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 



 

 

 

De zitting eindigt om 22.39 u. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


