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De zitting begint om 19.40 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Harelbeke en De Vlaamse Waterweg 

betreffende het project Seine-Schelde. Addendum. 

2 Kleine werken Infrax 2016-2017.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

(20.942,65 euro + 21% btw) en gunningswijze. 

3 Ombouwen eilandschool tot academie.  Goedkeuring verrekening 15; raming 

(45.246,13 euro excl. Btw) en gunningswijze . 

4 Leveren en plaatsen van een openbaar toilet.  Goedkeuring bestek, raming 

(100.000 euro excl. btw) en gunningswijze. 

5 Buurttuinen Goudwinde.  Goedkeuren technische omschrijving, raming (12.420,39 

euro) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6 Infrax. Algemene vergadering van 26.06.2018. Goedkeuren van de agenda, 

verzoek tot verschuiving van de statutaire einddatum, verlenging statutaire 

duurtijd, statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering.  



7 Leiedal. Algemene vergadering van 29.05.2018. Bepalen mandaat 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering.  

8 Psilon. Algemene vergadering van 19.06.2018. Bepalen mandaat 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering.  

9 Psilon.  Buitengewone algemene vergadering van 19.06.2018. Goedkeuren 

statutenwijziging. 

10 Publilec. Algemene vergadering van 30.05.2018. Goedkeuren agenda, niet-

overname aandelen stad Gent en verkoop aandeel stad Harelbeke aan nv Efin. 

Goedkeuren en bepalen mandaat stadsvertegenwoordiger in de algemene 

vergadering.  

11 Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van het plaatsen van een beeldscherm 

op het Stationsplein tijdens het WK-voetbal 2018. 

12 Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

13 Jaarrekening 2017 kerkfabrieken. Advies. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

14 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Harelbeke en De Vlaamse Waterweg 

betreffende het project Seine-Schelde. Addendum. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De Vlaamse Waterweg (voorheen Waterwegen & Zeekanaal NV) voorziet in het kader van 

het Project Seine-Schelde tegen eind 2020 een kalibrering van de Leie voor scheepvaart 

tot 4.500 ton samen met rivierherstel. Eén onderdeel daarvan zijn de Leiewerken te 

Harelbeke. Daarbij staat de bouw van een nieuwe sluis centraal, maar meteen legt De 

Vlaamse Waterweg in samenspraak met de stad ook de hele omgeving van de Leie in 

Harelbeke aan.  

 

Tussen De Vlaamse Waterweg en de stad bestaat een samenwerkingsovereenkomst d.d. 

31.05.2013 in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27.05.2013. Daarin werd 

gesteld dat de samenwerkingsovereenkomst afliep op 31.12.2016. Gezien de werken nog 

niet beëindigd zijn en beide besturen volop de overeenkomst aan het uitvoeren zijn, 

wordt ter formalisering een addendum ter goedkeuring voorgelegd. 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of 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:  

 

Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Harelbeke en De 

Vlaamse Waterweg inzake het project Seine–Schelde wordt goedgekeurd als volgt: 

 

Tussen de ondertekenende partijen: 

 

1. Stad Harelbeke 

Met zetel te 8530 Harelbeke, Marktstraat 29, alhier vertegenwoordigd door 

de heer Willy VANDEMEULEBROUCKE, voorzitter van de gemeenteraad van de 

Stad Harelbeke en de heer Carlo DAELMAN, stadssecretaris, handelend in naam 

en rekening van de stad Harelbeke in uitvoering van een beslissing van de 

gemeenteraad van XX/XX/XXXX,  

Hierna genoemd “de stad”; 

 

en 

 

2. De Vlaamse Waterweg nv 

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, naamloze 

vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel Havenlaan 44 te 

3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder 

het nummer 0216.173.309 en BTW plichtig onder het nummer BE 

216.173.309, vertegenwoordigd door mevrouw Frieda Brepoels, voorzitter van 

de Raad van Bestuur en de heer ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, 

Hierna genoemd “De Vlaamse Waterweg”; 

 

Hierna samen genoemd “Partijen” 

 

wordt uiteengezet en overeengekomen wat volgt: 

Tussen de stad en de Vlaamse Waterweg, voorheen NV Waterwegen en 

Zeekanaal, werd op 31.05.2013 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 

betreffende het project Seine-Schelde. 

 

Partijen komen met betrekking tot deze overeenkomst van 31.05.2013 het 

volgende overeen. 

 

Artikel 1 - DUUR 

 

Artikel 2, Looptijd van de overeenkomst van 31.05.2013 wordt integraal 

vervangen door de navolgende bepaling: “De samenwerkingsovereenkomst 



eindigt nadat de verschillende projectonderdelen zoals opgenomen in artikel 1 

van de samenwerkingsovereenkomst zijn gerealiseerd.” 

 

Artikel 2 – OVERIGE BEPALINGEN 

Alle overige bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen De 

Vlaamse Waterweg en de Stad betreffende het project Seine-Schelde blijven 

onverminderd gelden. 

 

Artikel 3 – VOORBEHOUD EN ONTBINDENDE VOORWAARDE 

 

Partijen sluiten deze overeenkomst onder voorbehoud van al hun rechten, 

zonder ten opzichte van elkaar en ten opzichte van derden van enig recht 

afstand te doen of eraan te verzaken. 

 

Dit addendum wordt aan de zijde van de stad Harelbeke gesloten onder de 

ontbindende voorwaarde van het optreden van de toezichthoudende overheid 

(schorsing en/of vernietiging) met betrekking tot de beslissing van de 

gemeenteraad van de stad Harelbeke die dit addendum goedkeurt.  De 

Vlaamse Waterweg aanvaardt deze voorwaarde en doet afstand van alle 

mogelijke vorderingen tegenover de stad mocht de ontbindende voorwaarde 

zich realiseren. 

 

 

Opgemaakt in tweevoud in Merelbeke op __/__/2018 waarbij elke partij 

verklaart een origineel te hebben ontvangen. 

 

 

 

 

 

voor De Vlaamse Waterweg nv   voor de stad Harelbeke 

 

 

 

 

 

Frieda Brepoels      Willy Vandemeulebroucke 

voorzitter Raad van Bestuur    voorzitter gemeenteraad 

 

 

 

 

 

ir. Chris Danckaerts     Carlo Daelman 

gedelegeerd bestuurder     stadssecretaris 

 

Atikel 2: 

 

Het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Harelbeke en De 

Vlaamse Waterweg inzake het project Seine-Schelde wordt overgemaakt en voorgelegd 

aan De Vlaamse Waterweg. 

 

2. Kleine werken Infrax 2016-2017.  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

(20.942,65 euro + 21% btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 



Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Kleine werken Infrax 2016-2017” werd een offerte met 

nummer 20076004 opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 

Torhout. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.942,65 excl. btw of € 25.340,61 

incl. 21% btw (€ 4.397,96 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via 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 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

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 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. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De offerte met nummer 20076004 en de raming voor de opdracht “Kleine werken Infrax 

2016-2017”, opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout 

worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 20.942,65 excl. btw of € 25.340,61 incl. 

21% btw (€ 4.397,96 Btw medecontractant). 

Artikel 2: 



 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

3. Ombouwen eilandschool tot academie.  Goedkeuring verrekening 15; raming 

(45.246,13 euro excl. Btw) en gunningswijze . 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016 

goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Ombouwen eilandschool tot academie” 

aan NV De Brabant, KBO nr. BE 0405.176.027, Brugstraat 33 te 8720 Oeselgem tegen 

het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.084.672,00 excl. btw of € 1.149.752,32 

incl. btw (€ 65.080,32 Btw medecontractant). 

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 861.2-A15/34. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 juli 2016 

goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 580,00 excl. btw of 

€ 614,80 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016 

goedkeuring aan verrekening 3 : waterdichting kelder voor een bedrag in meer van 

€ 11.095,99 excl. btw of € 11.761,75 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016 

goedkeuring aan verrekening 4 : afbraakwerken allerlei voor een bedrag in meer van 

€ 2.466,12 excl. btw of € 2.614,09 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016 

goedkeuring aan verrekening 5 : restauratiewerken en regiewerk voor een bedrag in 

meer van € 17.677,96 excl. btw of € 18.738,64 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016 

goedkeuring aan verrekening 7 : extra gedeelte gang - OPTIE B : ramen vernieuwen in 

bestaande openingen voor een bedrag in meer van € 20.080,48 excl. btw of € 21.285,31 

incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016 

goedkeuring aan verrekening 8 : aansluiting 2 radiatoren voor een bedrag in meer van 

€ 1.220,68 excl. btw of € 1.293,92 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 december 2016 

goedkeuring aan verrekening 9 : asbest verwijdering voor een bedrag in meer van 

€ 3.717,06 excl. btw of € 3.940,08 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 maart 2017 

goedkeuring aan verrekening 10 : afstomen pleisterresten en extra bekabeling voor een 

bedrag in meer van € 4.941,88 excl. btw of € 5.238,39 incl. btw. 

 



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 mei 2017 

goedkeuring aan verrekening 11  voor een bedrag in meer van € 22.811,27 excl. btw of 

€ 24.179,95 incl. btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 26 september 2017 

goedkeuring aan verrekening 12 - zolderruimte - betontrap voor een bedrag in meer van 

€ 4.662,25 excl. btw of € 4.941,99 incl. btw. 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 26 september 2017 

goedkeuring aan verrekening 13 -fixatie muren - daktimmerwerk - buitenschrijnwerk - 

schilderwerk goot voor een bedrag in meer van € 18.463,24 excl. btw of € 19.571,03 

incl. btw. 

 

De gemeenteraad verleende in zitting van 18 december 2017 goedkeuring aan 

verrekening 14 voor een bedrag in meer van € 31.022,98 excl. btw of € 32.884,36 incl. 

btw. 

 

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

wijzigingen aan te brengen: 

 

Bijwerken + € 45.246,13 

Totaal excl. btw = € 45.246,13 

Btw + € 2.714,77 

TOTAAL = € 47.960,90 

 

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het 

bestelbedrag met 16,96%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 

€ 1.268.658,04 excl. btw of € 1.344.777,53 incl. btw (€ 76.119,49 Btw medecontractant) 

bedraagt. 

 

Motivering voor deze verrekening:  

 

Deze verrekening omvat de wijziging van het materiaal van de sandwichpanelen, extra 

cementagewerken, extra uitgevoerde/uit te voeren binnenmuren in betonsteen, een 

minprijs voor de wijzigingen aan de binnenschrijnwerken en allerlei verschillende 

benodigdheden en werken om het volledige gebouw afgewerkt te krijgen. 

 

In overleg met het bestuur en de gebruiker werden een groot aantal 

materiaalwijzigingen, extra toevoegingen en enkele niet noodzakelijke dingen 

weggelaten, wat resulteert in een minprijs van 4 528,50 - Euro. 

 

Er werd beslist om de afwerkingskant van de sandwichpanelen te wijzigen (i.p.v. een 

gyproc afwerking naar een gelamineerde zijde). Deze afwerking heeft geen verder 

onderhoud nodig, zoals schilderwerken ed.  

Dit resulteert in een meerprijs van 10 278,00 - Euro. 

 

In de sanitaire blok op het gelijkvloers werd besloten om een cementage te voorzien op 

de bestaande muren. Hierdoor wordt een proper en hygiënische afwerking bekomen 

welke ook makkelijk te onderhouden is.   

Dit resulteert in een meerprijs van 1 584,00 - Euro. 

 

Er werden op het gelijkvloers en de eerste verdieping enkele wijzigingen aangebracht 

aan bepaalde binnenmuren in handvorm baksteen, ook waren er enkele extra 

betonmuren door stabiliteit nodig, alsook voor de wijziging van het auditorium die ter 

plaatse werden besproken. Van alle betonmuren wordt ook het meegaand voegwerk 

gerekend, wat resulteert in een meerprijs van 2 827,85 - Euro.  

 



Op de tweede verdieping wordt extra betonmetselwerk voorzien om de opening tussen 

de plaat en de dakelementen toe te maken.  Dit naar afwerking en brandveiligheid toe. 

Ook worden er muren voorzien waartegen de radiatoren geplaatst kunnen worden. De 

oorspronkelijk voorziene gyproc muren werden in verrekening 13 in min gebracht.  

Dit resulteert in een meerprijs van 3 170,00 - Euro. 

 

De verrekening omvat eveneens extra elektriciteitswerken, zoals een 

warmtestralingspaneel, (nood)verlichting buiten en de aansluiting van de elektrische 

bekabeling van de luifel. 

Er werd op vraag van de gebruiker een warmtestralingspaneel voorzien in de 

atelierruimte op verdieping +1. De verrekening voorziet de stralingspanelen, bediening, 

plaatsing en de nodige bekabeling. 

Dit resulteert in een meerprijs van 1 909,51 - Euro. 

 

Ter hoogte van de buitendeuren naar de speelplaats en richting de tuin van de 

conciërgewoning wordt extra verlichting voorzien. Hier wordt zowel noodverlichting als 

standaard verlichting voorzien.  

Dit resulteert in een meerprijs van 777,40 - Euro. 

 

Er wordt een extra elektriciteitskastje voorzien ter hoogte van de toiletten op het 

gelijkvloers, om nadien de elektrische voorziening van de luifel op aan te sluiten. Dit 

wordt voorzien om geen problemen te hebben met de nieuwe elektrische voorziening in 

het verbouwde gedeelte door het aansluiten van ‘verouderde’ technische installaties.  

Dit resulteert in een meerprijs van 393,90 - Euro. 

 

Ter hoogte van de oversteek op verdieping +2 die de verbinding maakt tussen de traphal 

en het atelier wordt een extra beplating voorzien om het zicht op de isolatieplaten weg te 

werken. Dit resulteert in een meerprijs van 950,00 - Euro. 

 

Op verdieping +1 en verdieping +2 worden de nodige schrijnwerken uitgevoerd om de 

dakconstructie volledig af te werken. Op verdieping +1 wordt de opening die de 

verbouwing met zich mee heeft gebracht toegestoken met isolatie en een afwerking van 

Pools grenen. Ook op verdieping +2 worden de openingen tussen de betonstenen muren 

en de dakconstructie toegestoken met een afwerking van Pools grenen. Dit resulteert in 

een meerprijs van 7 100,00 - Euro. 

 

Rondom de buitenramen en buitendeuren worden aan de binnenzijde nieuwe deur- en 

raamlijsten voorzien om de ramen en deur volledig af te werken. Dit gebeurt ook in 

dezelfde afwerking van Pools grenen.  

Dit resulteert in een meerprijs van 8 775,00 - Euro. 

 

Voor het sanitair werd gekozen om alle zaken zoals wc-rolhouder, borstelhouder, en 

dergelijke uit de aanbesteding te halen. Stad Harelbeke heeft een contract met een 

externe firma die al deze zaken plaatst en onderhoudt.  

Dit resulteert in een minprijs van 961,54 - Euro. 

 

In de aanbesteding werden geen urinoirs voorzien, maar de locatie en aansluiting hiervan 

wel. Er worden 3 urinoirs voorzien in de toiletten op het gelijkvloers en 1 urinoir op 

verdieping +1.  

Dit resulteert in een meerprijs van 1 754,80 - Euro. 

 

Op verdieping +2 wordt de passerelle tussen de circulatieruimte en het atelier uitbekleed 

in grenen lattenwerk. Deze afwerking dringt zich op om een mooi afgewerkt geheel van 

de volledige zolderverdieping te krijgen. Er wordt gewerkt met dezelfde grenen afwerking 

die in de rest van het gebouw ook terugkomt.  

Dit resulteert in een meerprijs van 2 890,00 - Euro. 



 

Voor het plaatsen van de riolering wordt geopteerd om een extra controleput te voorzien, 

in functie van onderhoud en toegankelijkheid bij eventuele verstoppingen. Dit resulteert 

in een meerprijs van 475,00 - Euro. 

 

Voor de blustoestellen werd ook gekozen om deze uit de aanbesteding te halen. Stad 

Harelbeke heeft een contract met een externe firma die deze plaatst en onderhoudt. Dit 

resulteert in een minprijs van 276,00 - Euro. 

Oorspronkelijk was voorzien om alle technische zaken (elektriciteitskast, brandcentrale, 

ICT, ...) te centraliseren in de stockshop. Tijdens de werken werd beslist om dit te 

verplaatsen naar de inkomzone van de leveranciers, dit om meer plaats te krijgen in de 

stockshop. Door deze te verplaatsen moet echter alle bekabeling, komende van het 

bestaand gebouw, worden uitgelengd.  

Dit resulteert in een meerprijs van 1 208,20 - Euro. 

 

Door het plaatsen van de mobiele wand moeten 2 radiatoren worden opgeschoven om de 

mobiele wand niet te hinderen. Deze voorzieningen waren reeds geplaatst voor de 

beslissing om een mobiele wand te plaatsen. De 2 radiatoren worden opgeschoven en de 

leiding wordt in opbouw aangepast naar de nieuwe positie.  

Dit resulteert in een meerprijs van 395,00 - Euro. 

 

Op vraag van het bestuur wordt een extra inox wasbak voorzien. Er waren reeds 3 

wasbakken voorzien, maar een vierde wasbak was noodzakelijk voor de goede werking 

van de academie. Inclusief bij deze prijs zitten 2 aansluitingen koud water, de afvoer en 

2 dubbele dienstkranen.  

Dit resulteert in een meerprijs van 795,00 - Euro. 

 

Door de uitbreiding van de gang aan de inkom (goedgekeurd in verrekening 7 - extra 

gedeelte gang) werd tijdens het plaatsen van de brandhaspels opgemerkt dat deze niet 

meer conform waren. De ene brandhaspel op het gelijkvloers kan niet meer elke plaats 

bereiken. Hiervoor werd beslist om een extra haspel van 20m te voorzien. De 

aansluitingen hiervoor zijn reeds aanwezig.  

Dit resulteert in een meerprijs van 414,38 - Euro. 

 

Op vraag van de gebruiker werd extra bekabeling voorzien om tuinverlichting te kunnen 

plaatsen in de voortuin, naast het hellend vlak van de inkom. Daarnaast was aangepaste 

bekabeling nodig voor het uitvoeren van de doorstromers ter hoogte van de douches. 

Ook was door het verplaatsen van de datakast extra bekabeling nodig om alle 

voorzieningen voor internet en dergelijke te voorzien in de computerruimte. Dit resulteert 

in een meerprijs van 1 650,00 - Euro. 

 

In samenspraak met de stad werd beslist om alle sloten die betrekking hebben op het 

volledige SDP-systeem alsnog te voorzien in deze aanbesteding. Dit betreft het leveren 

en plaatsen van alle SDP-sloten en -voorzieningen.  

Dit resulteert in een meerprijs van 3 664,00 - Euro. 

 

Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend. 

 

De leidend ambtenaar mevrouw Marie Vaneeckhout verleende gunstig advies. 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, 2017 

en 2018, op budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 

 

De financieel beheerder verleent visum. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een overheidsopdracht die niet opgenomen 

werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien bijkomende uitgave door wijziging in de 



werken meer bedraagt dan 10% van het gunningsbedrag (toepassing art.43 par.2.11° 

van het gemeentedecreet). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

De verrekening, de raming (€ 45.246,13 excl. Btw) en de gunningswijze 

(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) wordt ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a. 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 37. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 15 van de opdracht “Ombouwen 

eilandschool tot academie” voor het totaal bedrag in meer van € 45.246,13 excl. btw of 

€ 47.960,90 incl. btw (€ 2.714,77 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

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

budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 31 (actieplan AP9.6) (Actie 9.6.2). 

 

4. Leveren en plaatsen van een openbaar toilet.  Goedkeuring bestek, raming 

(100.000 euro excl. btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 



Bij de budgetopmaak 2018 werd krediet voorzien voor de bouw van een openbaar toilet.  

Oorspronkelijk zou dit openbaar toilet worden voorzien in het paviljoen op het Marktplein.  

Dit bleek niet mogelijk wegens de beperkte ruimte. Nu wordt gekozen voor het openbaar 

domein in de Gentsestraat in de kerkomgeving naast de bestaande bushalte. 

 

Er wordt gekozen voor één betalend toilet, toegankelijk voor zowel mannen, vrouwen als 

andersvaliden.  Het toilet dient uitgerust met de modernste technieken voor reiniging.  

Na elke toiletbezoek wordt alles chemisch gereinigd.  Het onderhoud van het toilet maakt 

deel uit van een onderhoudscontract. 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van een openbaar toilet” werd een 

bestek met nr. 18_17 opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken - 

Overheidsopdrachten. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 100.000,00 excl. btw of € 

121.000,00 incl. 21% btw (€ 21.000,00 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 euro) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen 

biedt betreffende prijsvorming en service. 

 

Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie 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 221007/098400-GGZ-GGZ 72. 

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

Schepen Patrick Claerhout stelt een amendement voor op het bestek. Hij stelt voor om 

de puntenverdeling als volgt aan te passen:  

 

Prijs zakt van 40/100 naar 30/100 

Onderhoud blijft op 30/100 

Techniek en duurzaamheid blijft op 20/100 

Esthetiek stijgt van 10/100 naar 20/100.  

 

De CD&V-fractie stelt bij monde van fractieleider Francis Pattyn een tweede amendement 

voor: de CD&V-fractie stelt vast dat het dossier niet rijp is, is niet akkoord met de 

plaatsing voor de kerk en stelt dat er geen advies in het dossier zit van AWV en Erfgoed. 

De fractie stelt voor om het dossier te verdagen tot er verder onderzoek en voorbereiding 

plaats vond.  

 

Sp.a-Groen vraagt bij monde van fractieleider Stijn Derammelaere de schorsing van de 

gemeenteraad. 

Voorzitter Willy Vandemeulebroucke schorst de gemeenteraad 

Voorzitter Willy Vandemeulebroucke heropent de gemeenteraad. 

  

Sp.a-Groen stelt bij monde van fractieleider Stijn Derammelaere akkoord te gaan met de 

schorsing, als CD&V kan akkoord gaan met opnemen bij amendement in de beslissing dat 

de gemeenteraad zich principieel akkoord verklaart met het voorzien van een publiek 

toilet in het centrum van Harelbeke en aan het college vraagt een objectieve methodiek 

voor plaatsbepaling te ontwikkelen.  

 

De CD&V-fractie vraagt bij monde van raadslid Francis Pattyn de schorsing van de 

gemeenteraad.  



Voorzitter Willy Vandemeulebroucke schorst de gemeenteraad 

Voorzitter Willy Vandemeulebroucke heropent de gemeenteraad.  

 

De CD&V verklaart niet te kunnen mee stemmen met het amendement van Sp.a-Groen. 

Schepen Patrick Claerhout trekt zijn voorstel voor een vernieuwde puntenverdeling terug.  

 

De voorzitter legt het amendement van de CD&V (vraag tot verdaging van het dossier) 

ter stemming.  

De gemeenteraad stemt als volgt: 28 ja. Het amendement wordt aanvaard. 

 

Vervolgens legt de voorzitter het amendement van sp.a-Groen voor: 

De gemeenteraad stemt als volgt:  

15 ja stemmen en 13 onthoudingen 

Het amendement wordt aanvaard.  

 

De geamendeerde voorgestelde beslissing ziet er nu als volgt uit:  

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 18_17 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een 

openbaar toilet”, opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken – 

Overheidsopdrachten worden verdaagd. 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 € 100.000,00 excl. btw of € 121.000,00 incl. 21% btw (€ 21.000,00 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad gaat wel principieel akkoord met het voorzien van een publiek toilet in 

het centrum van Harelbeke en vraagt aan het college een objectieve methodiek voor te 

stellen om de plaats te bepalen. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/098400-GGZ-GGZ 72. 

 

Artikel 4: 

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

 

De voorzitter legt de geamendeerde beslissing aan de gemeenteraad voor. 

 

De stemming verloopt als volgt: 28 ja stemmen. 

 

 

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. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 18_17 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een 

openbaar toilet”, opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken – 

Overheidsopdrachten worden verdaagd. 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 € 100.000,00 excl. btw of € 121.000,00 incl. 21% btw (€ 21.000,00 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad gaat wel principieel akkoord met het voorzien van een publiek toilet in 

het centrum van Harelbeke en vraagt aan het college een objectieve methodiek voor te 

stellen om de plaats te bepalen. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/098400-GGZ-GGZ 72. 

 

Artikel 4: 

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

5. Buurttuinen Goudwinde.  Goedkeuren technische omschrijving, raming 

(12.420,39 euro) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 



De stad heeft vanwege cvba Mijn Huis een tienjarig gebruiksrecht bekomen op gronden 

gelegen nabij Goudwinde.  Op deze gronden is een project van 40 volkstuintjes en een 

gezamenlijke buurttuin voorzien. 

 

De stad heeft een subsidiedossier ingediend in het kader van een vijfde projectoproep in 

de loop van 2017 voor zestien nieuwe volkstuinprojecten.  De projecten moesten 

voorzien in samenwerking met jongeren en de welzijnssector. Per project kon maximaal 

15.000 euro of 75 % van de kostprijs worden bekomen.  

Het Harelbeekse subsidiedossier ‘Buurttuin Goudberg’ werd goedgekeurd voor een 

subsidiebedrag van 14.600 euro.   

 

In het budget 2018 is in investeringskredieten een bedrag van 18.000 euro voorzien. 

De vzw Constructief heeft op 02.05.2018 een technische omschrijving met offerte 

ingediend ten belope van 12.420,39 euro excl. btw. 

 

De vzw Constructief maakt deel uit van de zogenaamde sociale economie.  Door beroep 

te doen op de sociale economie komt de stad ook tegemoet aan de inhoud van de 

projectoproep.   

 

Na realisatie zal het project een samenwerking zijn tussen de bouwmaatschappij als 

eigenaar, de stad als promotor en het OCMW, de Sociale Kruidenier, 

Samenlevingsopbouw vzw, de jeugddienst, vzw Arktos, de welzijnsdienst en Ubuntu om 

zo samen een netwerk uit te bouwen dat mensen betrekt bij het uitdragen van de 

waarden van de buurttuin.  Ook de Harelbeekse compostmeesters, de lokale Tuinhier 

afdelingen, de lokale Veltafdeling en de Lokale Gilde zijn betrokken. 

 

De vzw Constructief heeft ervaring in dergelijke projecten.  De vzw heeft in Zwevegem in 

2013 al eerder een dergelijk project uitgevoerd. 

 

Binnen de sociale economiesector zijn geen andere spelers beschikbaar.  Ofwel is het 

project te groot, ofwel beperkt men zich tot onderhoud. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft dit punt zelf aan de dagorde toegevoegd bij 

toepassing van artikel 20, 1ste lid van het gemeentedecreet, gezien de offerte pas op 

02.05.2018 werd ontvangen en teneinde de werken nog te kunnen uitvoeren in het 

huidige plantseizoen. Vanaf juni worden de teams van vzw Constructief (ook in 

Harelbeke) ingezet voor maaibeheer in natuurgebieden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de technische omschrijving, de raming en de gunningswijze 

ter goedkeuring voorgelegd.   

 

Er wordt voorgesteld, gezien de raming kleiner is dan 30.000 euro excl. btw, te kiezen 

voor de aanvaarde factuur als gunningswijze. 

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien de opdracht wordt gefinancierd in het 

investeringsbudget, niet past in het dagelijks bestuur en niet nominatief in het budget is 

opgenomen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en 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.  

-  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 en zonder 

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

de gemeenteraad. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De voormelde technische omschrijving wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

De opdracht wordt geraamd op 12.420,39 euro excl. btw. en zal gegund worden via 

aangenomen factuur. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6. Infrax. Algemene vergadering van 26.06.2018. Goedkeuren van de agenda, 

verzoek tot verschuiving van de statutaire einddatum, verlenging 

statutaire duurtijd, statutenwijziging en bepalen mandaat 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering.  

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 Infrax 

West. Deze vergadering heeft plaats op dinsdag 26.06.2018 om 18.00 uur in domein 

Vossenberg te Hooglede, Hogeweg 194 met volgende agenda: 

 

Algemene vergadering 

 

1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. 

2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering. 

3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 

boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

5. Goedkeuring statutenwijziging. 

6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 

november 2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet 

over lokaal bestuur. 

7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 

2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met 

betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 

zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis 

System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – 

bevestiging van participatie van Infrax West in de nieuwe werkmaatschappij 



Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 

houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 

9. Uittreding provincie West-Vlaanderen. 

10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud). 

11. Kennisgeving. 

12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud). 

13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of 

Nick Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-

generaal Eandis om de beslissingen genomen bij agendapunten 5 + 6 + 7 bij 

authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te passen. 

 

Op de agenda van de algemene vergadering staat eveneens een statutenwijziging 

geagendeerd.  

 

Deze statutenwijziging handelt over:  

 

- Aanpassingen n.a.v de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator 

en Infrax CVBA en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met 

inwerkingtreding op 01.07.2018: 

 Naamwijzigingen van Eandis System Operator cvba in Fluvius System 

Operator; 

 Introductie van de werkmaatschappij Fluvius System Operator; 

 Doelwijziging: het doel van de activiteit warmte en riolering wordt uitvoeriger 

omschreven; 

 Regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten voor en na 01.07.2018 

over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten; 

 Winstverdeling m.b.t. de activiteit riolering;  

 Toevoeging van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3) met werkmaatschappij 

Fluvius System Operator; 

 Detachering van statutair personeel naar Fluvius System Operator cvba. 

- Uittreding van de Provincie West-Vlaanderen in uitvoering van artikel 80 van het 

Vlaams Decreet houdende intergemeentelijke samenwerking. 

- Aanpassing van de nalatigheidsintrest bij niet volstorting van aandelen. 

- Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 met 

principiële inwerkingtreding op 01.01.2019: 

 Aantal leden van de raad van bestuur;  

 Genderbepaling; 

 Mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t kandidaat-bestuurders; 

 Inlassing opstelling code goed bestuur; 

 Mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van 

gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging. 

 

Op deze agenda wordt ook het voorstel geformuleerd tot verschuiving van de einddatum 

Infrax West van 09.11.2019 naar 01.04.2019 overeenkomstig artikel 603 van het DLB.  

 

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Infrax West (met 

uitzondering van PBE) vermelden de datum van 09.11.2019 als einddatum.  

 

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 

opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden 

aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun 

algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te 

stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 

01.04.2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in 

een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij 

gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek. 

 



Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31.03.2019 vernieuwd worden ingevolge de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018, bestaat het risico dat er op een korte 

tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  

Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht 

mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. 

Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de 

bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributie-

netbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd. 

 

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt 

overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22.12.2017 

voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te 

verlengen vanaf 01.04.2019 tot en met 29.03.2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor 

alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige 

Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds 

ingang vindt vanaf 29.03.2019. 

 

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22.12.2017) kan op 

verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde 

dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal 

deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een 

drievierde meerderheid van het aantal stemmen.  

 

De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag 

van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in 

voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende 

beheersvormen reëel aandienen. 

 

Uiterlijk 90 dagen vóór de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de 

agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en 

houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun 

beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, 

worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.  

 

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing 

van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt 

is, is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig 

artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een 

evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 

vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze 

documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van 

het verlengingsvoorstel. 

 

De motiverende stukken en ontwerp van statutenwijziging worden aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

*** 

 

De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als vertegenwoordiger 

en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld voor de 

duur van de legislatuur.  

 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 



algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde 

verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de 

opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient 

tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

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 houdende 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 de goedkeuring van de agenda, 

de statutenwijziging en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-

gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Infrax West van dinsdag 26.06.2018. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

De gemeenteraad keurt de agenda – hiervoor weergegeven - op basis van de verkregen 

documenten goed.  

 

Artikel 2 

 

De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 

vereniging Infrax West goed. 
 
Artikel 3 
 
De gemeenteraad formuleert een verzoek en ondersteunt de verschuiving van de huidige 
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 09.11.2019 
naar 01.04. 2019 onder de opschortende voorwaarde van inwerkingtreding artikel 603 
van het decreet lokaal bestuur. 
 
De gemeenteraad formuleert een verzoek en keurt de verlenging van de 
opdrachthoudende vereniging goed om Infrax West van 01.04.2019 tot en met 
29.03.2037 en beslist haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Infrax West 
te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de 
oproeping inzake agendapunt 7 zijn gevoegd.  
 
Artikel 4 
 
Aan de effectieve vertegenwoordiger en in voorkomend geval de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 
26.06.2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad. 



 
Artikel 5 
 
De gemeenteraad geeft opdracht een uittreksel van deze beslissing over te maken aan 
de betrokken intercommunale, ter attentie van Isabel Debuck, secretariaat, Noordlaan 9 
te 8820 Torhout, secretariaat.torhout@infrax.be. 

7. Leiedal. Algemene vergadering van 29.05.2018. Bepalen mandaat 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 05.04.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Leiedal. 

Deze vergadering heeft plaats op dinsdag 29.05.2018 om 17.00 uur in de Cube (Vives), 

hoek Erasmuslaan-Doorniksesteenweg te Kortrijk. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 
 

1. Verslag van de activiteiten in 2017. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2017. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 

4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik. 

5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’). 

6. Varia. 

 

De gemeenteraad heeft op 19.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.  

 

Op 20.03.2017 werd de heer Ludo Depuydt als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

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

legislatuur.   

 

Na bespreking in de bevoegde raadscommissie van 12.04.2018 dient nu het mandaat te 

worden bepaald voor de vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in algemene 

vergadering van 29.05.2018. 

 

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 beslissingen: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 19.05.2014; 

- het gemeenteraadsbesluit van 20.03.2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

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

vergadering van Leiedal van 29.05.2018. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 

mailto:secretariaat.torhout@infrax.be


 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 29.05.2018, zoals opgenomen 

in de uitnodiging, wordt op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota 

goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

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

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de betreffende intercommunale. 

 

8. Psilon. Algemene vergadering van 19.06.2018. Bepalen mandaat 

vertegenwoordiging in de algemene vergadering.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 10.04.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de algemene vergadering van Psilon, 

op dinsdag 19.06.2018 om 19.00 u. Deze vergadering sluit onmiddellijk aan op een 

buitengewone algemene vergadering. De vergadering vindt plaats in het onthaalgebouw 

Horizon van het crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk, met 

volgende agenda: 

 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2017. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk.  

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting op de raadscommissie van 12.04.2018 

door mevr. Marijke Ostyn, raadslid, bij het jaarverslag en de jaarrekening 2017. 

 

De gemeenteraad heeft op 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid en de heer 

Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger en 

tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

Mevrouw Inge Bossuyt en de heer Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk 

eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

De gemeenteraad heeft op 20.03.2017 de heer Ludo Depuydt, raadslid, aangeduid als 

eerste vertegenwoordiger ten gevolge van de mandaatneerlegging van mevrouw Eveline 

Lahousse. 

 

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

algemene vergadering van 19.06.2018. 



 

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 6 juli 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 27.05.2013; 

- het gemeenteraadsbesluit van 20.03.2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Psilon van dinsdag 

19.06.2018. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

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

 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Psilon. 

 

9. Psilon.  Buitengewone algemene vergadering van 19.06.2018. Goedkeuren 

statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 22.03.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon, die plaatsvindt op dinsdag 19.06.2018 om 18.30 u. Deze 

vergadering gaat de algemene vergadering van Psilon vooraf. Deze vergadering vindt 

plaats in het onthaalgebouw Horizon, Ambassadeur Baertlaan te Kortrijk met volgende 

agenda: 

 

Enig agendapunt is het voorstel tot wijziging van de statuten (wijzigingen art. 1, 2, 3, 4 

,7 ,8 , 11 ,14 ,15 ,16 ,19 ,20 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,32 ,33 ,34 ,41 en toevoeging art. 49). 

 

Het ontwerp van statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 

Psilon van 20.03.2018. 

 



De statutenwijziging handelt over de wijzigingen naar aanleiding van het Decreet Lokaal 

Bestuur (DLB) van 22.12.2017 die de organisatie en werking van de Vlaamse lokale 

besturen grondig hervormt. Het nieuwe decreet legt hierbij ook nieuwe voorwaarden op 

inzake de bestuurssamenstelling in de intergemeentelijke verenigingen. 

 

De toelichtingsnota en de integrale tekst statuten worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

 

De stad Harelbeke is vennoot bij Psilon. 

 

De gemeenteraad heeft op 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid en de heer 

Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste vertegenwoordiger en 

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

heer Eddy Glorieux werden aangesteld als respectievelijk eerste plaatsvervangend 

vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de 

legislatuur. 

 

De gemeenteraad heeft op 20.03.2017 de heer Ludo Depuydt, raadslid, aangeduid als 

eerste vertegenwoordiger ten gevolge van de mandaatneerlegging van mevrouw Eveline 

Lahousse. 

 

Het komt de gemeenteraad toe, blijkens art. 39 van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking van 06.07.2001 (DIS), de statutenwijziging goed te keuren en het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Harelbeke op deze buitengewone 

algemene vergadering te bepalen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 39. 

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013; 

- Het gemeenteraadsbesluit van 20.03.2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed evenals de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering. 

 

Artikel 2: 

 

De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende het enige 

dagordepunt op de buitengewone algemene vergadering: positieve opstelling. 

 



De gemeenteraad geeft opdracht een uittreksel van deze beslissing over te maken aan 

de betrokken intercommunale.  

10. Publilec. Algemene vergadering van 30.05.2018. Goedkeuren agenda, niet-

overname aandelen stad Gent en verkoop aandeel stad Harelbeke aan nv 

Efin. Goedkeuren en bepalen mandaat stadsvertegenwoordiger in de 

algemene vergadering.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De stad Harelbeke is vennoot bij Publilec. 

 

De algemene vergadering van Publilec heeft plaats op 30.05.2018 om 10.30 uur in de 

lokalen van Publilec Koningsstraat 55 te Brussel. 

 

De agenda voor deze algemene vergadering is de volgende: 

 

1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord. 

2. Wijziging van de artikels waarin de aanwezigheid van de Stad Gent in Publilec 

wordt vermeld. 

3. Verkoop van het maatschappelijk aandeel van de Stad Harelbeke aan Efin nv. 

4. Wijziging van diverse artikels van de statuten zoals opgenomen in de tabel in 

bijlage aan deze notulen. 

5. Verlenging van de vennootschap. 

 

2. De algemene vergadering heeft in hoofdzaak vooreerst te maken met de uitstap 

van de stad Gent uit Publilec.  

 

Publilec heeft aan alle gemeentelijke aandeelhouders, ook aan de stad Harelbeke, 

moeten vragen of zij niet geïnteresseerd waren in de overname van deze aandelen.  De 

overnamekost is aanzienlijk en er is ook nog een niet te verwaarlozen pensioen-

verantwoordelijkheid.  Bovendien wenst de stad eveneens uit Publilec te stappen. 

 

Het college besliste op 24.04.2018 aan Publilec mee te delen dat de stad geen interesse 

had in de overname van de aandelen van de stad Gent en verzaakte bijgevolg aan de 

geboden mogelijkheid.   

 

3. Anderzijds wenst de stad zelf uit te treden uit Publilec.  

 

Na overleg blijkt uit een brief van 19.04.2018 dat de NV Efin (eveneens vennoot in 

Publilec) het aandeel van de stad Harelbeke wenst over te nemen tegen de som van 

241,70 euro met inbegrip van alle daaraan klevende rechten en plichten. 

 

Art. 10 van de statuten van Publilec laat de overdracht aan medevennoten toe. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor uit te treden uit Publilec.  De stad heeft er geen 

belang bij om nog aandeelhouder te blijven. 

 

4. Blijkens art. 43 par. 2, 5° van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd 

om te beslissen zowel om geen interesse te betonen in de overname van de aandelen 

van de stad Gent als om te beslissen het enig aandeel van de stad over te dragen aan de 

NV Efin voor de som van 241,70 euro. 

 

5. Op 18.02.2013 stelde de gemeenteraad de heer Dominique Windels aan als 

effectief vertegenwoordiger.  De heer Willy Vandemeulebroucke werd aangesteld als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger. 



 

Geen van beiden kunnen aanwezig zijn.  Zodoende wordt aan de gemeenteraad 

voorgesteld om de heer Eddy Glorieux voor deze algemene vergadering aan te stellen als 

vertegenwoordiger van de stad. 

 

6. Thans dient het mandaat te worden bepaald voor de vertegenwoordiger 

aangaande de agendapunten in de algemene vergadering van 30.05.2018. 

 

7. Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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

de beslissing aangehaald onder 2 en 3 hiervoor en het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van Publilec van 

30.05.2018. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 
 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

De agenda van de algemene vergadering van Publilec van 30.05.2018 wordt op basis van 

de bekomen documenten goedgekeurd. 

 

De stad verzaakt aan de mogelijkheid tot overname van de aandelen van de stad Gent. 

 

De overdracht van het enig aandeel van de stad in Publilec tegen een bedrag van 241,70 

euro wordt goedgekeurd met inbegrip van alle rechten en plichten die aan dit ene 

aandeel kleven. 

 

Artikel 2: 

 

De stadsvertegenwoordigers dienen zich te gedragen naar art. 1 hiervoor. 

 

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

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan Publilec. 

 

*** 

 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van de heer Eddy 

Glorieux als vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergadering van Publilec van 

30.05.2018. 

 

27 leden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 



Raadslid Eddy Glorieux bekomt 24 ja stemmen.  Er zijn 0 tegenstemmen en 3 

onthoudingen. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT: 
 

Raadslid Eddy Glorieux wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad op de 

algemene vergadering van Publilec van 30.05.2018. 

11. Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van het plaatsen van een 

beeldscherm op het Stationsplein tijdens het WK-voetbal 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Van 14.06.2018 tot en met 15.07.2018 wordt in de Rusland het 

wereldkampioenschap voetbal gespeeld.  De Belgische nationale voetbalploeg neemt aan 

dit toernooi deel. 

 

2. De stad plaatst ter gelegenheid van dit evenement een groot scherm.  Het college 

besliste daartoe op 05.12.2017. 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit scherm in het centrum van de stad, op het 

Paretteplein, te plaatsen.  

 

Onder meer redenen van verkeersveiligheid (de nabijheid van de gewestweg die niet kan 

worden afgesloten voor het verkeer met het oog op overstekende toeschouwers en de 

mogelijke hinder voor het verkeer door het scherm) en de aanwezigheid van het rusthuis 

en de bejaardenflats op het Paretteplein hebben geleid tot een negatief advies van 

07.02.2018 van de directie verkeer en evenementen van de lokale politie voor het plaatsen 

van het scherm op het Paretteplein. 

 

De zaak werd besproken in de veiligheidscel van 12.02.2018.  Deze cel adviseert tot het 

plaatsen van het scherm op het Stationsplein, dicht aansluitend bij het centrum.  Meteen 

adviseert deze commissie ook glas te verbieden in de evenementenzone. 

 

3. Volgende wedstrijden zouden op het scherm worden vertoond. 

 

In elk geval: 

 

- GROEPSFASE  maandag 18.06.2018 (17 uur): België – Panama 

- GROEPSFASE  zaterdag 23.06.2018 (14 uur): België - Tunesië  

- GROEPSFASE  donderdag 28.06.2018 (20 uur): Engeland - België  

- HALVE FINALE dinsdag 10.07.2018 (20 uur)  

- HALVE FINALE woensdag 11.07.2018 (20 uur) 

- FINALE  zondag 15.07.2018 (17 uur)  

 

Enkel bij deelname van de Belgische nationale voetbalploeg:  

 

- ACHTSTE FINALE  maandag 02.07.2018 (20 uur) – bij groepswinst België 

of dinsdag 03.07.2018 (20 uur) – bij tweede plaats  

België 

- KWARTFINALE vrijdag 06.07.2018 (20 uur) 

of zaterdag 07.07.2018 (16 uur) 



- TROOSTFINALE zaterdag 14.07.2018 (16 uur)  

 

De evenementenzone opent 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd. 

 

De drankverkoop stopt ongeveer 1 uur 15 minuten na de wedstrijd. 

 

Het aantal te verwachten toeschouwers wordt geschat op 1.500. 

 

4. Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten te 

zorgen voor een goede politie, met name o.m. betreffende de handhaving van de openbare 

veiligheid en de openbare rust. 

 

5. De gemeenteraad heeft kennis genomen van de genoemde risicoanalyse en het 

verslag van de veiligheidscel van 12.02.2018. 

 

De gemeenteraad is van oordeel dat de aard van de organisatie (het plaatsen van een 

scherm voor de publieke vertoning van voetbalwedstrijden, gecombineerd met de 

mogelijkheid tot consumptie van alcohol) het hierna vermelde verbod in de aangehaalde 

perimeter verantwoordt, nu daardoor in de openbare ruimte het risico op incidenten en 

kwetsuren kan worden verminderd en tot een aanvaardbaar niveau kan worden 

gereduceerd.  De situatie is perfect vergelijkbaar met deze van een voetbalstadion waarin 

een match met publiek wordt gespeeld en alcohol beschikbaar is.  Ook daar zijn glazen 

recipiënten verboden. 

 

De gemeenteraad is, gezien het voorgaande, van oordeel dat ter vrijwaring van de 

openbare orde en de openbare veiligheid de in het beschikkend gedeelte hierna opgenomen 

beslissing verantwoord en evenredig is. 

 

6. Verwijzend naar volgende wettelijke en decretale bepalingen: 

 

- artikel 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve 

sancties; 

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

186 

 

Om deze redenen; 

 

Handelend op advies van de veiligheidscel; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Op de dagen waarop op het groot scherm geplaatst op het Stationsplein te Harelbeke 

wedstrijden in het kader van het wereldkampioenschap voetbal 2018 worden vertoond is 

het – tijdens de hierna vermelde periode - in de hierna omschreven evenementenzone 

verboden in het bezit te zijn van glazen recipiënten zoals glazen en flessen, tenzij voor 

het aanvoeren en afvoeren van de drankvoorraad in functie van levering vóór, tijdens of 

opruimen nà de wedstrijd.  

 

De evenementenzone omvat het Stationsplein afgebakend door: 

 



(a) kijkend in de richting Gent: de gevels van de bebouwing links, zijnde de grens van 

het openbaar domein; 

(b) eveneens kijkend in de richting Gent: de keermuur van de spoorweg, vervolgens 

de gevel van de bebouwing (het oud stationsgebouw) maar met uitsluiting van 

het terras van het restaurant “Track 75” zodoende dat op dit terras het ingestelde 

verbod niet geldt, vervolgens opnieuw de keermuur van de spoorweg en de gevel 

van het huidige stationsgebouw; 

(c) de start van het Stationsplein aan de grens van het rond punt waarop zich de 

fontein bevindt; 

(d) de denkbeeldige lijn in het verlengde van de achtergevel van het huidige 

stationsgebouw. 

 

(c) en (d) zullen tijdens de onderstaande periode worden aangeduid met een materieel 

teken, bv. wegenislint of een nadar en een politiecombi. 

 

Het verbod geldt in volgende periode: van 30 minuten voor de wedstrijd tot 24.00 u. 

 

Artikel 2: 

 

De politiediensten, in het bijzonder de lokale politie, zijn belast met de controle op de 

naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake overtreding. 

 

Goederen die in strijd met artikel 1 de evenementenzone worden binnengebracht kunnen 

– eventueel tijdelijk – door de politiediensten in beslag worden genomen. 

 

Artikel 3: 

 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 24.06.2013 

betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties van maximum 350 euro, 

indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 euro indien de feiten 

worden gepleegd door een minderjarige. 

 

Artikel 4: 

 

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking en heeft 

uitwerking in de periode aangehaald in artikel 1. 

 

Artikel 5: 

 

Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West- Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk; 

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West -Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

12. Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring. 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 26.05.2018 en 27.05.2018 gaat de jaarlijkse ORC Canalrally door met een parcours 

op grondgebied Hulste. 

 



Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

beslisten de gemeentelijke veiligheidscellen van de gemeenten Oostrozebeke, Wielsbeke, 

Meulebeke en Harelbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te stellen in 

functie van voormelde rally. 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 van 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally, zoals voorgelegd, werd 

goedgekeurd in de veiligheidscel van 23.04.2018. Na goedkeuring door de gemeenteraad 

wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Bijzonder Nood- en Interventieplan ORC 

Canalrally goed te keuren. 

 

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 december 1963, meer bepaald 

art. 2ter, tweede lid en latere wijzigingen; 

- het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 par. 1 en artikel 186. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

 

Met unanimiteit; 

 

resultaat  

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan 

(BNIP) opgemaakt voor de ORC Canalrally. 

 

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 FINANCIËN 



13. Jaarrekening 2017 kerkfabrieken. Advies. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 03.04.2018 heeft de stad Harelbeke via Religiopoint de rekeningen 2017 van de 

Harelbeekse kerkfabrieken ontvangen.  

 

Deze dienstjaarrekeningen werden door de betrokken kerkraden als volgt vastgesteld : 
 

Kerkfabriek Exploitatie 
overschot 

Investerings 
overschot/tekort 

Betaalde  
exploitatietoelage 

Betaalde 
investeringstoelage 

St.-Salvator 35.903,50 euro 0,00 euro 156.993,56 euro 20.050,63 euro 

St.- Jozef 3.931,02 euro 0,00 euro 42.705,22 euro 49.959,09 euro 

St.- Rita 8.122,91 euro 0,00 euro 23.411,72 euro 16.614,85 euro 

St.- Augustinus 9.062,18 euro 0,00 euro 25.639,90 euro 0,00 euro 

St.-Petrus Hulste 24.394,61 euro 0,00 euro 89.575,29 euro 2.263,27 euro 

St.-Amand Bavikhove 97.240,79 euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 

 

De gemeenteraad aanhoort schepen Inge Bossuyt in haar verslag per kerkfabriek en het 

daarbij horend voorstel van advies per kerkfabriek, namelijk : 

 

Kerkfabriek St-Salvator :   gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Jozef :   gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Rita :    gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Augustinus :   gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Petrus Hulste :  gunstig advies ; 

Kerkfabriek St-Amand Bavikhove :  gunstig advies ;  

 

Het komt de gemeenteraad toe advies te verlenen aan voorgelegde 

dienstjaarrekeningen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 

 het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 05.07.2012 ; in het bijzonder artikel 55 

dat bepaalt dat de rekeningen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad 

en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ; 

 

Om deze redenen ; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting ; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1  

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen verleent de gemeenteraad 

aan de dienstjaarrekening 2017 van de kerkfabriek St-Salvator advies zoals voormeld en 

voorgesteld. 

 

Artikel 2 

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen verleent de gemeenteraad 

aan de dienstjaarrekening 2017 van de kerkfabriek St-Jozef advies zoals voormeld en 

voorgesteld. 



 

 

Artikel 3 

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen verleent de gemeenteraad 

aan de dienstjaarrekening 2017 van de kerkfabriek St-Rita advies zoals voormeld en 

voorgesteld. 

 

Artikel 4 

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen verleent de gemeenteraad 

aan de dienstjaarrekening 2017 van de kerkfabriek St-Augustinus advies zoals voormeld 

en voorgesteld. 

 

 

Artikel 5 

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen verleent de gemeenteraad 

aan de dienstjaarrekening 2017 van de kerkfabriek St-Petrus Hulste advies zoals 

voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 6 

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen verleent de gemeenteraad 

aan de dienstjaarrekening 2017 van de kerkfabriek St-Amand Bavikhove advies zoals 

voormeld en voorgesteld. 

 

Artikel 7 

 

Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, 

het centraal kerkbestuur, bisdom en de kerkfabrieken St.-Salvator, St.-Jozef, St.-Rita, 

St.-Augustinus, St.-Petrus Hulste, en St-Amand Bavikhove. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

14. Vragenkwartiertje. 

 

Opmerking op het verslag van de vorige gemeenteraad.   

Raadslid Rik Pattyn: 

Op de vorige gemeenteraad stelde ik een vraag om een informatieve 

commissievergadering te organiseren in het kader van de selectie van de decretale 

graden.  Ik vroeg om die mogelijkheid te onderzoeken.  Als antwoord op mijn vraag 

kreeg ik vanuit de administratie een antwoord dat zich baseerde op de reactie van de 

VVSG en een reactie van het toezicht.  Uit het antwoord dat ik hier nu citeer blijkt dat 

volgens de VVSG dit een delicate kwestie is maar dat, als het de wens is van de 

gemeenteraad dit mogelijk moet zijn.  Niettemin oordeelt het college op basis van de 

voorbereidingen dat we beter het risico niet nemen en dat we beter geen informatieve 

commissievergadering organiseren vooraleer de selectie van de decretale graden 

gebeurd is.  Ik wil alleen de volgende opmerking maken.  Het is volgens mij de raad die 

bepaalt wat de inhoud is van dergelijke besprekingen en dergelijke organisaties en niet 

de ambtenaar van dienst. 

 

Antwoord van schepen Michael Vannieuwenhuyze: 

Dit is inderdaad een delicate kwestie.  Een dergelijke commissie organiseren is zeker 

geen evidentie en zeker als we dit binnen het traject opnemen van de selectie.  Ik ga 

ervan uit dat de externe partner zijn werk zal doen om de capaciteiten van betrokkenen 



te testen.  Ook omwille van het feit, met alle respect, maar hoe kunnen wij een valabel 

waardeoordeel maken op basis van de competenties vereist in het functieprofiel? Niks 

belet ons dat we de algemeen directeur na de selectie uitnodigen om in een 

raadscommissie zijn visie over de toekomst van de stad uiteen te zetten. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik vind het inderdaad heel interessant om de visie te kennen van de algemeen directeur 

en indien nodig, als raad, die visie te gaan bijsturen maar ik volg het standpunt van de 

schepen om dit na de selectie te doen. 

 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 14 MEI 2018 

 

 

 

1.Tussenkomst van Patrick Claerhout: 

1.1.Planning korte termijn werken Marktplein. 

Het was misschien wat stil op het marktplein, maar dat was te wijten aan noodzakelijke 

bijkomende proeven in verband met waterinfiltratie. Daarnaast is vastgesteld dat er 

minder van de bestaande paalfunderingen hergebruikt kunnen worden dan aanvankelijk 

gedacht waardoor het plan aangepast moest worden. 

 

De bijkomende proeven wezen uit dat waterinfiltratie, d.i. water laten wegvloeien in de 

ondergrond, i.p.v. waterbuffering (d.i. vertraagde afvoer) niet mogelijk is voor het 

bouwproject. Momenteel worden alternatieven onderzocht die daarna worden voorgelegd 

aan De Vlaamse Waterweg, de verantwoordelijke instantie voor de watertoets op deze 

locatie.  

 

Ondertussen is het nieuwe paalfunderingsplan definitief goedgekeurd en start de 

aannemer het boren in de tweede helft van deze week (= de week van 14 mei). Een 

week na de start van paalfundering start de bekistersploeg op de werf.  

 

Deze week wordt eveneens gestart met het plaatsen van een berlinerwand aan de kant 

van de N43. Die wand (bestaande uit H-profielen met daartussen volle planken) houdt de 

grond aan de kant van de N43 tegen en is nodig om het uitgraven van de ondergrondse 

parking mogelijk te maken.  

 

Ondertussen worden de bomen die daarvoor nog in aanmerking komen, gerooid en werd 

vorige week de tweede serie nieuwe werfdoeken met Harelbeekse handelaars 

uitgehangen.  

 

De stuurgroep PPS-marktplein en het schepencollege blijven de werken nauwgezet 

opvolgen en houden de timing daarbij in de gaten. 

 

2. Tussenkomst raadslid Hilde Debruyne: 

Er is een punt dat ik normaal zou voorbrengen in de commissie Wol maar die ging weeral 

niet door. Het gaat over de lente actie-spaarkaart. Ik ga de actie niet af breken, 

integendeel, want het is een actie die goed is om het shoppen in Harelbeke te promoten. 

Zie het misschien meer als opbouwend voor eventueel volgend jaar. Er zijn 2 

opmerkingen die veel voorkomen, zowel van de kant van de handelaars, als van de 

cliënten. De eerste opmerking is dat de periode te kort is, ze zou beter een maand lopen. 

En als ze een maand zou lopen dan liever van half april tot half mei. Deze opmerking 

komt vooral van de bloemenwinkels. Als er in april een periode mooi weer is kopen de 

meeste mensen dan al hun buitenplanten. Dus 2 bedenkingen om mee te geven. 

  



 

3. Tussenkomst Hannes Byttebier: 

3.1.Het gemeenteraadslid vraagt de secretaris om een aantal foto’s van de boskap in het 

Collegebos te projecteren en stelt de volgende vraag: in het Collegebos werd serieus 

gekapt.  Er zijn heel veel kale plekken ontstaan door de kap.  Bovendien ligt het 

Collegebos er zeer slordig bij.  Het hout werd niet opgeruimd.  Waarom wordt dit op deze 

manier aangepakt en hoe komt het dat het zo lang duurt? 

3.2. I.v.m. de Eikenstraat: 

Ik stel vast dat het verkeer en de parkeerdruk in het weekend zeer hoog is, ook in 

Veldrijk.  Ik vraag of er meer controle kan komen op wildparkeren. 

 

 

Antwoorden vanuit het college: 

 

Antwoord schepen Patrick Claerhout: 

De winkeliersactie werd verlengd tot 2 juni.  Het is inderdaad een te korte periode en 

deze actie moet binnenkort geëvalueerd worden. 

 

Schepen Inge Bossuyt: 

Vooraleer we werken deden in het Collegebos hebben we een vergadering gepland met 

de bewoners.  In zaal 138B waar er heel veel aanwezigen waren.  Er waren 2 

voorstellen: het bos in één keer volledig kappen of het bos kappen in verschillende fases. 

De eerste fase was de rand van het bos en de volgende fases de grotere exoten/bomen.  

De bewoners kozen voor de 2de optie die dan ook op die manier werd uitgevoerd. De kap 

werd doorkruist door stormweer waardoor er heel veel bijkomende bomen zijn 

omgevallen.  De opkuis is nog hangende.  We zorgen voor de verdere opvolging van dit 

dossier.  Als alles opgeruimd is zal er in september (= 31 augustus) een speciaal project 

doorgaan genaamd ‘Film in het bos’.  Heraanplanting van de kale plekken is ook gepland 

in de toekomst. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 14 MEI 2018 

 

 

 

Openbare zitting 

 

1 Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Harelbeke en De Vlaamse 

Waterweg betreffende het project Seine-Schelde. Addendum. 

 

Tussenkomst voorzitter Willy Vandemeulebroucke: 

Ik wil aanvullend aan de toelichting bij dit agendapunt melden dat er een mail en een 

brief aangekomen is van de omwonenden van het Moleneiland.  De omwonenden van 

Moleneiland hadden de intentie om spreekrecht aan te vragen.  Dit was jammer genoeg 

te laat.  Ze hadden hier graag vandaag hun mening gezegd.  Vandaar dat zij ook een 

brief geschreven hebben die vandaag toekwam op het stadhuis.  Zij hebben een 

inhoudelijke insteek gevraagd over de samenwerkingsovereenkomst. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Kan de brief bij het verslag bezorgd worden. 

 

Antwoord van de voorzitter: 

Ik heb daar geen probleem mee. 

 

Vraag raadslid Rita Beyaert: 

Is er al een richting bepaald in het RUP Moleneiland? 

 



Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Wat is de stand van zaken van het paviljoen en de grondverwerving om het paviljoen te 

plaatsen? 

 

Wat is de stand van zaken betreffende de discussie over de financiering tussen de stad 

Harelbeke en de Vlaamse Waterweg?  We zijn ondertussen een 4 tal jaar ver in dit 

project en staat de verdeling zoals we ze destijds afgesproken hebben nog steeds recht? 

 

Antwoord van burgemeester Alain Top op de vraag rond het Moleneiland: 

Op vandaag, zonder RUP, is het Moleneiland zone voor milieubelastende industrie.  Die 

zone omzetten naar andere functionaliteiten is zeer moeilijk.  De Vlaamse overheid kijkt 

daar met argusogen naartoe want nieuwe zones vinden voor milieubelastende industrie 

om dit te compenseren is op vandaag zeer moeilijk.  De Vlaamse Waterweg zou graag 

zoveel mogelijk woongelegenheden bouwen op het huidige Moleneiland.  Het is aan ons 

om zoveel mogelijk de combinatie te maken tussen enerzijds de vraag naar wonen en 

anderzijds de vraag naar open ruimte om die zo goed mogelijk te bewaren.  Ik refereer 

bv naar het idee om in de huidige Bloemmolens kantoren te vestigen. Dat idee is 

ondertussen vanuit de kant van de Vlaamse Waterweg voorlopig geparkeerd. 

 

Tweede deel van de vraag: de grondverwerving van het paviljoen: laat ons zeggen dat er 

een bijna akkoord is met de Waterweg.  Er is een mondeling akkoord dat nu op papier 

moet gezet worden.  Het is nog een beetje te vroeg om victorie te kraaien maar het komt 

erop neer dat wij een concessie van lange duur bedongen hebben, met een correcte 

kostprijs.  Normaal valt alles binnenkort in zijn definitieve plooi en dan kunnen ze verder 

werken aan het dossier.  Vooraleer er definitieve zekerheid is over de lange termijn 

werken we niet door want we willen vermijden dat we zoals elders met maandcontracten 

tegenover de concessionaris moeten werken.  

In verband met uw vraag naar de kosten van het Leieproject: ik ga ervan uit dat alles op 

vandaag blijft rechtstaan zoals we het destijds afgesproken hebben.  We hebben één 

potentieel probleem met name: de discussie over ons deel van de projectkosten.  

Juridisch staan we sterk: we proberen dit met de Vlaamse Waterweg in der minne te 

regelen maar desnoods ondernemen we juridische stappen. 

 

Aanvulling van schepen David Vandekerckhove:  

De procedure voor het RUP is lopende en zal verder zijn normaal verloop kennen.  We 

moeten balanceren tussen 2 uitersten: enerzijds is er de vraag om zoveel mogelijk 

bebouwing toe te laten anderzijds is er de vraag om zoveel mogelijk groen toe te laten.  

Laten we ons daar proberen de gulden middenweg te vinden. 

 

 

 

3 Ombouwen eilandschool tot academie.  Goedkeuring verrekening 15; 

raming (45.246,13 euro excl. Btw) en gunningswijze . 

 

Tussenkomst Michael Vannieuwenhuyze:  

 

Het zal jullie niet verwonderen dat ik toch even wens tussen te komen op dit punt. 

 

De verrekeningen zijn in die mate nogal hoog, dat het toch nodig was om extra kritisch 

met dit dossier om te gaan. 

 

Ik wil dan ook in eerste instantie schepen Claerhout danken voor de openheid en de 

bereidheid om mijn vragen tijdens de verschillende colleges telkens ter harte te nemen en 

om zelf ook heel kritisch te zijn naar onze externe partners toe. Dit heeft er voor gezorgd 

dat de extra kosten niet nóg hoger zijn. 

 



Een stuk van de verrekeningen (kleine helft) komt er weliswaar omdat we vanuit het 

college beslist hebben om een aantal extra aanpassingen te doen, maar er zitten ook 

verrekeningen bij waar ik me toch serieuze vragen bij stel. 

 

Vragen in die zin, dat ik het eigenlijk puur de verantwoordelijkheid vind van de architect, 

studiebureau of van de aannemer om bepaalde zaken te voorzien. Zaken die eigenlijk basic 

zijn bij de opmaak van plannen voor projecten van die aard zoals hetgeen hier voorligt. 

 

En ik ben van mening dat we grondig moeten nadenken hoe we dit soort zaken in de 

toekomst willen aanpakken. Want ik hoor van andere steden en gemeenten net hetzelfde 

signaal.  

 

Ik wil hier voor alle duidelijkheid niet de correctheid en kwaliteiten van alle architecten, 

studiebureaus en aannemers in twijfel trekken. De meerderheid van hen levert wel degelijk 

goed werk, ook in relatie tot onze stad, alleen heb ik het gevoel dat in bepaalde gevallen 

nogal lichtzinnig wordt omgegaan met dergelijke dossiers. Als ik als particulier een huis of 

een bedrijfsgebouw zou laten bouwen, dan verwacht ik ook dat de plannen correct en 

volledig zijn.  

 

Ik ben dan ook blij te horen dat we ons hier niet zomaar zullen bij neer leggen en dat de 

schepen bepaalde zaken in de mate van het mogelijke zal blijven betwisten, maar het is 

en blijft een voorbeeld van hoe het niet moet.  

 

Om onze kunstacademie niet op te zadelen met een half afgewerkt gebouw, lijkt het me 

niet echt verstandig om deze verrekeningen niet mee goed te keuren, maar het is wel met 

een zeker frustratie dat ik mijn akkoord geef. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: 

Ik wil een aantal puntsgewijze zaken overlopen die mij niet duidelijk zijn en die 

veranderd zijn tussen de raadscommissie en deze gemeenteraad. 

Olivier Vanryckeghem somt een aantal punten op en stelt zich vragen bij het feit hoe het 

toch mogelijk is dat er 3 urinoirs voorzien zijn en er geen in het bestek staan.  Hoe men 

dan evolueert van 3 wasbakken naar 4.  Hoe het komt dat de SDP beveiliging niet in het 

oorspronkelijk bestek zit.  Hoe het komt dat er geen lijsten voorzien zijn aan de ramen?  

Dat is toch een evidentie zelve?  Hoe het komt dat er eerst gyproc voorzien is, dan  

cementering en dat die dan opnieuw geschrapt wordt en opnieuw voorzien wordt…. 

Vraagt zich af of cementering wel de juiste hygiënische keuze is en of daar geen 

betegeling bij moet. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Het verrast mij een beetje dat we aan de ene kant heel wat openbare verlichting dimmen 

op het eiland en dat u nu aan de andere kant extra bekabeling vraagt voor tuinverlichting 

kant Tientjesstraat…Ik voelde de bui al hangen.  Onze meest bevolkte wijk van de stad, 

heeft zoals u weet een parkeerproblematiek, de laatste 5 jaar heb ik vaak de vraag 

gesteld om RUP Eiland aan te vangen en rond de eilandschool het mogelijk te maken om 

daar dwars te kunnen parkeren.  Steeds beleefd stelde ik die vraag en even beleefd 

vroeg eerst Schepen Kets en later Schepen Vandekerckhove dat ik moest geduld hebben.  

Ook op de publieke raadpleging over dit RUP hebben heel wat bewoners die vraag daar 

gesteld voor extra parkeermogelijkheden.  Wel nu de kogel is door de kerk:   

Het college van 17.04.2018 besliste het volgende: 

“In de scopingnota van RUP Eiland is de parkeerdruk aan te onderzoeken element in de 

buurt van de Eilandschool.. Het college meent dat parkeervakken voor de voordeur van 

een gerenoveerde school niet passend zijn. Bovendien vreest het college dat de 

aanwezige watertank het aantal te realiseren plaatsen bij verder technisch onderzoek 

nog zal beperken. Verder vindt het college dat een gebouw met een dergelijke 

erfgoedwaarde met de kunstinvulling dat het nu heeft een voortuin verdient die het 

gebouw in zijn volle waarde naar voor trekt en die de Academie toelaat in haar voortuin 



naar buiten te treden. Verder vindt het college dat enige vergroening in de versteende 

wijk Het Eiland, met een voortuin die tegelijk publieke open ruimte is, een meerwaarde 

kan betekenen voor de bewoners van de wijk. Tegelijk wil het college geen voorafname 

doen aan de onderzoeksvragen die voorliggen in de lopende procedure van het RUP. “ 

Niet passend vinden jullie: gelukkig hebben jullie geen bouwaanvraag met toevoeging 

van een nota over de extra parkeerdruk nodig van de provincie zoals andere 

gemeenschapscentra dit wel nodig hebben, uit ervaring weten we dat er van daaruit 

geen groen licht zou komen. 

Het is contradictorisch dat jullie nu 100% voor die twee meter breedte groenstrook 

kiezen terwijl 200 meter verder bij de realisatie van het nieuwe plein, afgezien van drie 

bomen, geen sprietje groen werd voorzien? 

Er werd recent een lelijke fietsstalling met TL lichten voorzien terwijl dit veel functioneler 

en veiliger op de site kon geplaatst worden.   

Reeds maanden vraag ik aan de technische diensten om eens de plannen van die 

vermeende waterput te mogen inkijken, zonder resultaat.  Dit is de zoveelste drogreden 

natuurlijk precies of niemand heeft een waterput in zijn oprit zitten waar hij moet 

overrijden met de wagen…    

Zeer spijtig dat dit na meer dan 5 jaar zo moet aflopen terwijl er een perfecte oplossing 

mogelijk is het voetpad verleggen naar de gevel eventueel in combinatie met een 

fietspad en dan dwars- parkeren voor bezoekers van de academie en de bewoners die 

daar geen andere mogelijkheid hebben tot parkeren met nog één rijrichting zoals het nu 

al is.  Het kan een meerwaarde betekenen voor de bewoners van de wijk zeggen jullie, 

voor de bewoners is dit een slag in hun gezicht, leg het hen maar uit op de huisbezoeken 

straks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, wij zullen het in ieder geval zeker 

niet nalaten om de waarheid te vertellen. 

 

Collega’s 

 

Op een gunningsbedrag van 1.084.964,82 euro komt u naar deze raad met in het totaal 

meer dan 50 meerwerken voor 191.279 euro wat dus bijna 18 % boven het 

gunningsbedrag zit.  Patrick in uw speeches zegt u steevast trots te zijn als schepen of 

als bouwondernemer, is dit ook zo voor dit dossier of is dit eerder een schoolvoorbeeld 

van hoe het niet moet.  Zo’n dossier is nog nooit gezien op deze raad en is democratisch 

niet te verantwoorden naar onze burgers.  De CD&V fractie kan dit dus niet goedkeuren, 

we stellen voor om dit dossier uit te stellen en kijk wat jullie nog met eigen dienst kan 

beredderen en met de rest opnieuw naar deze raad te komen.  We kijken ook uit naar 

het stemgedrag van andere partijen rond de tafel. (Open VLD in het bijzonder)    

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik wil na de technische opmerkingen van Olivier en de discussie over de buitenaanleg 

door Francis even stilstaan bij de evolutie in dit renovatieproject. 

 

Wij verbouwen hier één van onze mooiste schoolgebouwen in een stijl die typisch is voor 

de naoorlogse periode. Dit gebouw heeft karakter en dat moet gerespecteerd worden. 

De keuze tussen nieuwbouw en vernieuwbouw werd gemaakt omwille van budgettaire 

redenen en deed ons de kans missen op deze dichtstbevolkte wijk van Harelbeke een 

open ruimte, een groene kunstentuin te realiseren. 

 

Er werd dus gekozen voor renovatie , waarbij de troeven van het bestaande 

gebouw maximaal worden uitgespeeld. 

 

De eerste reeks renovaties tijdens de vorige legislatuur waren voorzichtige ingrepen om 

de functionaliteit van een kunstacademie te stimuleren: 

Een nieuw atelier werd gebouwd, de klaslokalen werden verruimd, de conciërgewoning 

werd ingericht voor secretariaat en directie. Wat kosten/baten betreft een geslaagde 

operatie. 

 



Deze fase van zogezegde vernieuwbouw stemt echter tot nadenken: 

 

Ik geef enkele voorbeelden: 

 

1) De ingang van de school: er bestonden vijf ingangen: de conciërgewoning, 

de ingang van de turnzaal, de gestileerde ingang op de hoek van Veldstraat 

en Tientjesstraat en twee in de Veldstraat. 

I.p.v. één van de twee geprofileerde ingangen te gebruiken wordt een nieuwe 

ingang gebouwd in de Tientjesstraat, met alle kosten van dien. 

 

2) De ontwaarding van de conciërgewoning als functionele ruimte, een schoolvoorbeeld 

om de leegstandbelasting op toe te passen en de verwaarloosde tuin achter die woning. 

 

3) De vroegere turnzaal wordt omgeturnd tot een mini atrium met zware ingrepen  

zonder de specifieke elementen actief te gebruiken zoals podium. In de plaats wordt een 

betonnen kleine tribune gebouwd. 

Het zal wel omwille van de multi-functionaliteit zijn, maar te betalen door onze fiscaliteit. 

In dit relatief klein renovatiedossier zijn wij reeds 20 verrekeningen ver en wij zijn er nog 

lang niet: wat met de aanleg van de binnenkoer en de tuin van de conciërgewoning? 

 

Dit dossier mist kwaliteit en sturing. Wat een baken van creativiteit kon geweest zijn laat 

ons hier achter met een gevoel van onvoldaanheid. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Eerstkomende donderdag is er nog een belangrijke vergadering met de aannemer en het 

ontwerpbureau.  Daar zullen we kijken wat we nog aan kortingen en tegemoetkomingen 

kunnen uithalen in het voordeel van de stad.   

Wat betreft de opmerkingen van Olivier: het is inderdaad zo dat cementering niet het 

eindpunt is.  Er moet inderdaad nog een betegeling op.  Wat betreft de deurlijsten: daar 

zijn we even verontwaardigd als u.  Het is inderdaad zo dat wij vinden dat die er op 

moeten.  Wat betreft de wasbakken is het zo dat we de insteek hadden dat we op het 2de 

verdiep best ook een wastafel voorzien om daar voor de nodige hygiëne te zorgen.  Wat 

betreft SDP: dat zat er niet in omdat er organisatiebreed nog een keuze moest gemaakt 

worden en omdat we overal voor hetzelfde systeem wilden kiezen.  Voor de nummering 

van de verschillende verrekeningen: dit is inderdaad verwarrend.  De aannemer heeft 

zijn systeem en de stad heeft zijn systeem en soms komen die niet overeen.  Wat betreft 

de 6.000 euro voor de betonklinkers: die hebben we er inderdaad uitgehaald.  Niet 

omdat we ze niet leggen maar omdat dit een overwinning is van de stad op de 

aannemer.  Dat akkoord was er nog niet op het moment van de raadscommissie.  Uw 

vraag rond de Poolse grenen: dit moet voldoen aan de brandveiligheid.  Daar moet de 

aannemer op letten. 

 

Dit is inderdaad een verbouwing maar elke verbouwing heeft tegelijk zijn karakter maar 

tegelijkertijd ook zijn prijs.  Deze verbouwing voldoet volgens ons aan alle normen van 

een moderne academie die vooral uitgaat van samenwerking tussen verschillende 

personen in de academie en dat via de manier waarop er gebouwd wordt wil stimuleren. 

De inkom die nu gecreëerd wordt de nieuwe hoofdingang en de andere inkomen worden 

gesupprimeerd.  Wat betreft de opmerkingen over de tuin en de koer achteraan: er 

wordt een ontwerp voorzien. 

Voor de voorafname parking kant Tientjesstraat: het college heeft ervoor gekozen om de 

hoofdingang mooi in te richten, om daar ook voldoende fietsstallingen te voorzien om 

daar een correcte inkom van te maken. 

Voor de vraag rond gratis parkeren: dat staat haaks op de bedenking dat de 

voortuinstrook slechts 2.5 m breed zou zijn.  Het is 5 meter breed maar er is niet 

voldoende plaats om volledig haaks te parkeren en dat is bovendien onveilig.  Voor de 

Veldstraat willen we alle opties open laten, vandaar de low-profil inrichting. 

 



 

Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

Ik ben me bewust van de gevoeligheid van dit dossier.  Van de vraag rond herinrichting 

van de voortuinstroken in parkings.  Ik wil voor alle duidelijkheid meegeven dat er geen 

definitieve ‘neen’ gekomen is op de vraag van de parking.  Ik wil samen met u de 

mogelijkheden overlopen.  In de buurt van de school en met u berekenen wat de winst is 

aan parkeerplaatsen en wat de meerkost is aan inrichting.  Laat ons samen kiezen voor 

een goede inrichting.  De optelsom van een meer en min kost heeft het college doen 

besluiten dat een groene inrichting kant Tientjesstraat zeker verantwoord was. 

 

Reactie van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Ik hoor de oppositie het woord ‘paraplu’ in de mond nemen als het over verrekeningen 

gaat en over het feit dat wij dit goedkeuren.  Als je het woord paraplupolitiek intypt in 

het Vlaams woordenboek op internet en je leest de definitie erop na dan heeft men het 

over ‘de verantwoordelijkheid doorschuiven’. Wel, dat is net wat we hier niet doen. We 

gaan de confrontatie met aannemer en architect aan, er werd al heel wat over 

gediscussieerd in het college en ik weet dat ook de bevoegde schepen hierop kritisch 

toeziet. Maar moeten we ondertussen een halfafgewerkt gebouw laten staan? 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik hoor opnieuw een grote vorm van tegenspraak in wat de oppositie vertelt.  Langs de 

ene kant zegt men dat het project te klein is, te weinig groot opgevat, dat er meer inzat.  

Langs de andere kant is er heel veel discussie over alle meerwerken die hier op deze 

raad komen.  Ik denk dat het kiezen van een concept in zich houdt dat er een bepaald 

bedrag voorzien wordt.  Vandaar dat de huidige meerderheid voor het huidige concept 

van de verbouwing gekozen heeft.  Tegenover bijkomende kansen staan ook bijkomende 

middelen.  We zijn dan ook geen voorstander om de afwerking van de gekozen opties 

nog snel op te kalefateren in eigen beheer. 

 

Reactie van schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Ik wil inderdaad ook geen half afgewerkt product.  Nu moeten we gaan voor de 

afwerking die we gekozen hebben en de keuze finaliseren. 

 

 

4 Leveren en plaatsen van een openbaar toilet.  Goedkeuring bestek, raming 

(100.000 euro excl. btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst schepen Patrick Claerhout: 

Ik wil voorstellen aan deze gemeenteraad om het bestek aan te vullen of te wijzigen op 

het volgende punt: ik zou de verhoudingen van de beoordeling willen veranderen.  Ik zou 

prijs van 40% naar 30% laten zakken.  Onderhoud op 30% houden. Technische 

benodigdheden op 20 % houden. Esthetiek optrekken van 10 % naar 20%. 

 

Tussenkomst Francis Pattyn 

We zijn een beetje verrast over de snelheid van dit dossier.  Vooreerst om dat dit bedrag 

van 125.000 euro eerst niet was ingeschreven in het budget maar vooral omdat op de 

laatste commissie bijna alle partijen hier rond de tafel toch serieuze bedenkingen hadden 

bij dit dossier. 

 

- Wij zijn zeker bereid om in debat te gaan over het nut van een openbaar toilet, 

maar dan graag één die aangesloten is op de waterleiding en de riool en niet een 

chemisch (reuk) met een duur onderhoudscontract 

- Over de inplanting zijn we zeker niet tevreden.  Indertijd moet van erfgoed de 

collegiale kerk, als beschermd monument, reizen uit een plein van natuursteen 

zonder obstakels , dit betekende o.a.  geen rood fietspad, geen parkeerplaatsen 

en ook het frietkot moest verdwijnen.  Jullie voorstel is dan nu om het frietkot te 

vervangen door een ….kot. 



Hebben jullie hier trouwens geen advies nodig van de cel erfgoed of van het 

gewest? 

- Dit is ook een klassiek voorstel in de oude maner van denken over ons 

marktplein, ik weet het ligt er nu een beetje troosteloos bij als een steeds 

groeiende vergeetput…maar we moeten een groter plaatje zien, een mooi 

evenementenplein met als kers op de taart een paviljoen langs de Leie, daar zal 

de actie zijn en daar plant je ons inzien dan beter een openbaar toilet in.  

- Hier zit echt niemand op te wachten vrees ik… 

 

Tussenkomst raadslid Marijke Ostyn: 

Ik vind het spijtig dat ik mijn standpunt dat ik naar voor bracht op de raadscommissie 

moet herhalen.  Ik ben voor alle duidelijkheid voor het plaatsen van een openbaar toilet 

maar niet op de plaats zoals die voorzien is in het bestek.  Esthetiek komt hier niet aan 

bod.  Ik denk dat we moeten mikken op een openbaar toilet dat op een meer bescheiden 

plaats in het centrum van onze stad staat. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik heb een technische vraag: spreken we ons hier nu uit over de plaats van het toilet of 

over de raming en de manier waarop we op de markt gaan met het openbaar toilet? 

 

Tussenkomst secretaris Carlo Daelman: 

Ik heb het nagekeken in het bestek en de plaats staat heel specifiek vermeld in het 

bestek.  Dit heeft te maken met de raming.  De raming is onlosmakelijk verbonden met 

de plaats van het toilet. 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

Het is niet zo dat we op vlak van plaatsbepaling over één nacht ijs zijn gegaan. 

Eerst ging het openbaar toilet voorzien worden in het paviljoen, dan in de omgeving van 

de kerk.  Eventueel ingebouwd in het stadhuis en eventueel ingebouwd in het OCMW, de 

Parette, eventueel ingebouwd in het pompstation aan de kant van de Vrijdomkaai, die 

enige haalbare plaats die uiteindelijk over bleef in het eerste onderzoek was 

gecombineerd met het bushokje ter hoogte van de kerk. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik vraag de schorsing. 

 

Tussenkomst schepen Patrick Claerhout na de schorsing: 

Ik stel voor om het dossier te verdagen. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Onze fractie kan daarin meestappen op voorwaarde dat we hier op vandaag principieel 

beslissen over het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum van de stad en dat we 

een objectieve beoordeling krijgen over de locatie. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Ik kan het voorstel van de schepen volgen maar we zijn niet te vinden om een principiële 

uitspraak te doen over het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum van 

Harelbeke. 

 

Na de bespreking volgt de stemming over de verschillende amendementen zoals u ze kan 

terug vinden in de notule. 

  



 

11.Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van het plaatsen van een 

beeldscherm op het Stationsplein tijdens het WK-voetbal 2018. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Wat gebeurt er met de bussen van De Lijn? 

 

Antwoord van burgemeester Alain Top: 

Die worden omgeleid.  

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

 

Punt 3: 

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, 

Hannes Byttebier. 

 

Punt 4: 

Er werd een amendement ingediend door Sp.a-Groen: principieel akkoord gaan met het 

voorzien van een publiek toilet in het centrum van Harelbeke en aan het college vragen 

een objectieve methodiek voor plaatsbepaling te ontwikkelen. 

Onthielden zich: 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, 

Hannes Byttebier. 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden naast de gemaakte opmerkingen hierbovenvermeld geen verdere 

opmerkingen gemaakt op het verslag van 16.04.2018 dat als goedgekeurd mag worden 

beschouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 22.34 u 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 


