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

Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Voorzitter; 

Alain Top: Burgemeester; 

Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, 

Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: 

Schepenen; 

Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd); 

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

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, 

Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, 

Hilde De Bruyne, Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, 

Ludo Depuydt, Mireille Vanlerberghe, Daphne Malfait, 

Hannes Byttebier: Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris; 

Frank Detremmerie: Wnd. secretaris voor de dagordepunten 18, 21 

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

OCMW (niet stemgerechtigd) verontschuldigd voor de 

dagordepunten 7, 16, 18; 

Rita Beyaert: Raadslid verontschuldigd voor dagordepunt 6; 

Rik Pattyn: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 13, 

14; 

Stijn Soetaert: Raadslid verontschuldigd voor dagordepunt 6; 

Marijke Ostyn: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 14, 

15; 

Hannes Byttebier: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 

4, 5; 

Carlo Daelman: Secretaris afwezig voor de dagordepunten 18 

(belangenconflict), 21 (belangenconflict) 

  

 

 

De zitting begint om 19.35 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Jaarrapport 2017. Deel 1 Jaarrekening 2017. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

2 Jaarrapport 2017. Deel 2 Interne controlerapport. Goedkeuring. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

3 Jaarrapport 2017. Deel 3 Jaarverslag Stad Harelbeke 2017. Goedkeuring. 



DEPARTEMENT FINANCIËN 

4 Budgetwijziging 2018/1. Vaststelling. 

5 Politiezone Deerlijk-Harelbeke.  Bepaling dotatie op zicht van de eerste 

begrotingswijziging 2018. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Burgerparticipatie bij energieprojecten. 

7 Overheidsopdracht voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren voor 

20 jaar van PV-panelen op gebouwen in eigendom van lokale besturen.  

Goedkeuren  bestek en   aanstelling Leiedal als aankoopcentrale.  

8 Kerkenbeleidsplan stad Harelbeke . Goedkeuring.   

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

het Stationsplein te Harelbeke. Definitieve vaststelling. 

10 Kosteloze overdracht van grond langs de Seringenlaan door Leiedal aan de stad 

Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

11 Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Ter Kerke door verkavelaar NV 

Stad & Milieu aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.  

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

(100.000 euro excl. btw) en gunningswijze. 

13 Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

14 Raamovereenkomst ICT Stad Kortrijk.  Toetreding. 

15 TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

16 Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget. 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17 Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden van 

sluikstorten. Aanwijzing bijkomende vaststeller en opsomming van de artikelen 

waarop deze inbreuken kan vaststellen. 



18 Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur. Aanstelling met ingang van 

01.08.2018 op basis van systematische vergelijking van titels en verdiensten. 

19 Decreet lokaal bestuur (DLB) - financieel directeur. Kennisname aanstelling van 

rechtswege bij het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling. 

20 Algemeen directeur.  Vervanging bij afwezigheid, verhindering of vacature van het 

ambt vanaf 01.08.2018. 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Aktename eedaflegging algemeen directeur met ingang van 01.08.2018. 

22 Aktename en eedaflegging financieel directeur met ingang van 18.05.2018. 

23 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

Tussenkomst raadslid Marijke Ostyn: 

Na de overwinning van de rode duivels heb ik ook nog een blijde aankondiging.  Ik ben 

uit de N-VA fractie gestapt.  Vanaf nu zal ik als onafhankelijke verder mijn 

verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid opnemen. 

 

Openbare zitting 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

 

1. Jaarrapport 2017. Deel 1 Jaarrekening 2017. 

 

De gemeenteraad 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Art. 173 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de 

vaststelling van de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat 

volgt op de datgene waarop de rekening betrekking heeft. 

 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van 

de algemene rekeningen (art. 30 BBC-besluit).  

 

 De beleidsnota van de jaarrekening bevat:  

 

o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het 

budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en 

acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;  

o de doelstellingenrekening dat voor elk beleidsdomein, en apart voor de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht van de 

uitgaven en ontvangsten;  

o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge.  

 

 De financiële nota van de jaarrekening bevat:  

 



o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en 

ontvangsten in verband met de exploitatie;  

o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en 

ontvangsten door de investeringen bevat;  

o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis 

afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en 

uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. 

 

 De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van 

opbrengsten en kosten.  

 

Het managementteam heeft van de jaarrekening kennis genomen op 14.05.2018. 

 

De rekening werd besproken in de raadscommissie financiën, management, personeel, 

communicatie en intercommunales op 14.06.2018. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het budgettaire resultaat 2017 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers : 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Jaar-

rekening 
Eind-

budget 
Initieel 
budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 3 943 670 3 236 697 2 207 411 

   A. Uitgaven 32 908 963 33 954 290 34 140 371 

   B. Ontvangsten 36 852 633 37 190 987 36 347 782 

      1.a. Belastingen en boetes 18 804 061 19 079 049 19 454 084 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 18 048 572 18 111 939 16 893 698 

II. Investeringsbudget (B-A) -3 506 770 -5 939 473 -3 142 524 

   A. Uitgaven 6 396 712 8 895 785 8 781 367 

   B. Ontvangsten 2 889 942 2 956 313 5 638 844 

III. Andere (B-A) -1 671 916 -1 671 916 -1 671 916 

   A. Uitgaven 1 714 972 1 714 972 1 714 972 

      1. Aflossing financiële schulden 1 714 972 1 714 972 1 714 972 

         a. Periodieke aflossingen 1 714 972 1 714 972 1 714 972 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 43 056 43 056 43 056 

      1. Op te nemen leningen en leasings       

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 43 056 43 056 43 056 

         a. Periodieke terugvorderingen 43 056 43 056 43 056 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1 235 016 -4 374 692 -2 607 028 



V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 11 962 703 11 962 703 6 373 659 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10 727 688 7 588 012 3 766 631 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2 049 472 2 049 472 2 049 472 

   A. Bestemde gelden voor exploitatie 1 049 472 1 049 472 1 049 472 

   B. Bestemde gelden voor investeringen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8 678 216 5 538 540 1 717 159 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 
Jaar-

rekening 
Eindbudget 

Initieel 
budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 4 360 624 3 649 789 2 620 503 

   A. Exploitatieontvangsten 36 852 633 37 190 987 36 347 782 
   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-
2) 32 492 009 33 541 199 33 727 279 

      1. Exploitatie-uitgaven 32 908 963 33 954 290 34 140 371 

      2. Nettokosten van de schulden 416 955 413 092 413 092 

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2 088 870 2 085 008 2 085 008 

   A. Netto-aflossingen van schulden 1 671 916 1 671 916 1 671 916 

   B. Nettokosten van schulden 416 955 413 092 413 092 

        

Autofinancieringsmarge (I-II) 2 271 754 1 564 781 535 495 

 

Artikel 2:  

 

De balans en beginbalans worden goedgekeurd met volgende cijfers : 

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Vlottende activa 16 004 168 14 935 679 

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen 11 797 534 12 550 137 

   B. Vorderingen op korte termijn 4 163 577 2 342 486 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 926 272 737 849 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 3 237 305 1 604 637 

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering     

   D. Overlopende rekeningen van het actief     
   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 
vervallen 43 056 43 056 

      

II. Vaste activa 113 237 260 115 803 986 

   A. Vorderingen op lange termijn 324 114 367 170 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 324 114 367 170 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties     

   B. Financiële vaste activa 59 592 074 59 359 998 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen     
      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke 
entiteiten 54 680 351 59 051 176 

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden     

      4. OCMW-verenigingen     

      5. Andere financiële vaste activa 4 911 723 308 822 

   C. Materiële vaste activa 52 514 139 55 404 390 

      1. Gemeenschapsgoederen 49 752 062 48 372 082 

         a. Terreinen en gebouwen 35 000 426 33 708 932 

         b. Wegen en overige infrastructuur 12 875 069 12 656 125 



         c. Installaties, machines en uitrusting 761 215 851 174 

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 910 217 950 650 

         e. Leasing en soortgelijke rechten     

         f. Erfgoed 205 135 205 201 

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa     

         a. Terreinen en gebouwen     

         b. Installaties, machines en uitrusting     

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel     

         d. Leasing en soortgelijke rechten     

      3. Overige materiële vaste activa 2 762 077 7 032 308 

         a. Terreinen en gebouwen 2 762 077 7 032 308 

         b. Roerende goederen     

   D. Immateriële vaste activa 806 932 672 428 

      

TOTAAL ACTIVA 129 241 428 130 739 665 

 

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Schulden 26 517 289 25 778 208 

   A. Schulden op korte termijn 7 615 618 5 351 337 

      1. Schulden uit ruiltransacties 3 322 859 3 494 749 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 790 456 706 446 

         b. Financiële schulden     

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2 532 402 2 788 304 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2 701 022 141 616 

      3. Overlopende rekeningen van het passief 1 195   

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1 590 542 1 714 972 

   B. Schulden op lange termijn 18 901 672 20 426 871 

      1. Schulden uit ruiltransacties 18 901 672 20 426 871 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4 249 802 4 184 460 

            1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 4 249 802 4 184 460 

            2. Overige risico's en kosten     

         b. Financiële schulden 14 651 870 16 242 411 

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties     

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties     

      

II. Nettoactief 102 724 138 104 961 457 

      

TOTAAL PASSIVA 129 241 428 130 739 665 

 

Artikel 3:  

 

De staat van opbrengsten en kosten wordt goedgekeurd met volgende cijfers : 

  Boekjaar Vorig boekjaar 

      

I. Kosten 40 373 279 36 952 790 

   A. Operationele kosten 36 901 176 35 926 819 

      1. Goederen en diensten 5 692 876 5 266 956 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 16 311 237 15 617 004 

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4 425 347 4 564 174 

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Toegestane werkingsubsidies 10 106 177 10 205 782 



      6. Andere operationele kosten 365 539 272 902 

   B. Financiële kosten 434 330 476 249 

   C. Uitzonderlijke kosten 3 037 773 549 722 

      1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2 400 579   

      2. Toegestane investeringssubsidies 637 194 549 722 

      

II. Opbrengsten 38 649 061 36 225 988 

   A. Operationele opbrengsten 33 975 782 32 956 625 

      1. Opbrengsten uit de werking 2 279 916 2 313 251 

      2. Fiscale opbrengsten en boetes 18 804 061 18 363 648 

      3. Werkingssubsidies 12 753 844 12 102 536 

         a. algemene werkingssubsidies 7 112 496 5 850 945 

         b. Specifieke werkingssubsidies 5 641 348 6 251 591 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Andere operationele opbrengsten 137 960 177 189 

   B. Financiële opbrengsten 3 669 253 3 265 964 

   C. Uitzonderlijke opbrengsten 1 004 026 3 400 

      

III. Overschot/Tekort van het boekjaar -1 724 218 -726 801 

   A. Operationeel overschot/tekort -2 925 394 -2 970 195 

   B. Financieel overschot/tekort 3 234 923 2 789 715 

   C. Uitzonderlijk overschot/tekort -2 033 747 -546 322 

      
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het 
boekjaar -1 724 218 -726 801 

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     
   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar     

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -1 724 218 -726 801 

 

 

Artikel 4:  

 

Keurt de voorliggende beleidsnota goed. 

 

Artikel 5: 

 

De rekening wordt voor bijzonder administratief toezicht overgemaakt aan de 

toezichthoudende overheid. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

2. Jaarrapport 2017. Deel 2 Interne controlerapport. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De artikelen 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle 

van de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 

voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 

interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 

gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 
 



Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 

uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 

bereiken van de doelstellingen over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 

van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 

middelen”. 

 

Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 

18.05.2015.   

 

Het jaarrapport interne controle wordt voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zond er zich daartoe te willen beperken de 

artikelen 99, 100 en 101. 

 

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 het jaarrapport interne controle 2017 goed. 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

3. Jaarrapport 2017. Deel 3 Jaarverslag Stad Harelbeke 2017. Goedkeuring. 

De Gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch: 

 

Het verslag geeft een overzicht van de toestand van het bestuur en van de 

gemeentezaken en verschaft andere nuttige informatie. Het jaarverslag is in de eerste 

plaats bestemd voor de beleidsverantwoordelijken zelf en is een hulpmiddel om inzicht te 

verwerven in het slagen of falen van de werking van de gemeente in het verleden en om 

hieruit de nodige conclusies te trekken voor het toekomstig beheer. 

 

In de tweede plaats moet het jaarverslag een informatiebron zijn voor de bevolking en 

geïnteresseerde derden. De openbaarheid van bestuur is er in elk geval mee gebaat. 

 

Het jaarverslag handelt over het jaar 2017. 

 

Het eerste deel is een verhalende beschrijving per departement van wat 2017 voor dat 

departement betekende, geïllustreerd met foto's en met linken. Het tweede deel zijn 

Excel-bestanden en bevatten alle cijfermateriaal uit de verschillende departementen. 

 

Het jaarverslag wordt enkel digitaal via de website van de stad beschikbaar gesteld. Wie 

dat wenst, kan echter nog altijd op vraag een eenvoudige uitprint krijgen. 

 

Het jaarverslag 2017 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 



 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag over het bestuur en de toestand van 

de gemeentezaken 2017 en keurt dit verslag goed. 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

4. Budgetwijziging 2018/1. Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Volgens artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

 

De budgetwijziging bevat: 

 

1) een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

2) een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op 

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

3) een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

4) de verplichte schema’s met de wijzigingen van het exploitatie-, het investerings- 

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijziging niet gewijzigd. 

 

In vergelijking tot het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 35.267.708 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

37.424.345 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget bedraagt 6.169.590 

euro en de aflossingen bedragen 1.590.542 euro, waardoor er geëindigd wordt op een 

gecumuleerd budgettair resultaat van 5.167.249 euro. Na aftrek van de bestemde 

gelden, die stijgen met 880.000 euro, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 

2.987.777 euro over. 

 

Het management heeft positief advies verstrekt op 14.05.2018. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 16 stemmen voor, 12 stemmen tegen 

 



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stelt de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2018 vast met de 

voorgaande cijfers. 

 

5. Politiezone Deerlijk-Harelbeke.  Bepaling dotatie op zicht van de eerste 

begrotingswijziging 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft op 20.11.2017 de dotatie ten laste van de stadsbegroting op 

zicht van de politiebegroting dienstjaar 2018 vastgesteld. 

 

Het ontwerp van de eerste begrotingswijziging van de politiebegroting dienstjaar 2018  

zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad op 19.06.2018. 

 

De voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone Gavers dienstjaar 2018 

komt tot een globaal bepaalde dotatie van 3.131.488,08 euro ten laste van de stad 

Harelbeke (72,2267 % van het totaal) en een globaal bepaalde dotatie van 1.204.149,70 

euro ten laste van de gemeente Deerlijk (27,7733 % van het totaal); 

 

Wat de stad Harelbeke betreft geeft deze begrotingswijziging nr. 1 aanleiding tot een 

minkost van 250.649,92 € ten opzichte van de oorspronkelijke politiebegroting 2018; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

 de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus inzonderheid artikel 40, 71, 72, 75 en 76; 

 de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 117 en 255; 

 Het K.B van 07.04.05 (B.S 20.04.05) waarbij de verdeelsleutel met vier cijfers na 

de komma dient toegepast te worden; 

 Het K.B van 05.08.06 (B.S 24.08.06) voor het behoud van de verdeelsleutel. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met 16 stemmen voor, 12 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Bepaalt de globale dotatie aan de politiezone Gavers op zicht van de eerste 

begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2018 ten laste van de stad 

Harelbeke op 3.131.488,08 euro.  

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6. Burgerparticipatie bij energieprojecten. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het is belangrijk om burgers mee te krijgen in het energieverhaal. Vaak ervaren mensen 

enkel de lasten van de projecten rond het opwekken van hernieuwbare energie, bv. 

bezorgdheid over de impact van windmolenprojecten op hun woonkwaliteit.  

Door voor de burgers niet alleen nadelen maar ook voordelen te koppelen aan 

hernieuwbare energie, vergroot het maatschappelijk draagvlak. Via coöperaties kunnen 

burgers/bedrijven/besturen rechtstreeks participeren in hernieuwbare energieprojecten. 

 

De Belgische federatie REScoop, opgericht in 2010, bundelt de verschillende initiatieven 

rond burgercoöperaties, begeleidt hen en verenigt hen onder één noemer. Sedert 2014 is 

er een Vlaamse en een Waalse afdeling.  

 

Op dit moment zijn er volgende burgercoöperatieven verenigd via REScoop: 

Beauvent, BronsGroen, Campina Energie, CoopStroom, Core, Denderstroom, Ecopower, 

Pajopower, Stroomvloed, Volterra, Zonnewind en ZuidtrAnt. 

 

Belangrijk hierbij is om te kiezen voor ‘rechtstreekse participatie’ volgens de 7 ICA-

principes (International Cooperative Allicance-principes):  

 

1. Open en vrijwillig lidmaatschap 

2. Democratische controle door de leden 

3. Economische participatie van de leden 

4. Autonomie en onafhankelijkheid  

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

6. Samenwerking tussen coöperaties 

7. Engagement voor de gemeenschap  

 

Als aandeelhouder oogst je hierdoor niet alleen hernieuwbare energie, je hebt ook 

inspraak en bepaalt mee naar wie de stroom gaat, tegen welke prijs en wat er met de 

winst gebeurt.  

 

Voor de werking rond het burgemeestersconvenant en ‘Warmer Wonen’ kregen de regio 

Zuid-West-Vlaanderen eind 2016 van minister Schauvliege de klimaatprijs.  In consensus 

tussen de 13 lokale besturen werd beslist om de helft van deze middelen (15.000 €, op 

rekening van Leiedal) te besteden aan de ondersteuning van de oprichting van een 

burgercoöperatie in de regio voor hernieuwbare energie.   

 

De middelen van de klimaatprijs kunnen besteed worden aan externe kosten zoals 

notariskosten, juridische kosten, studiekosten, … Aanvullend kan Leiedal met 

personeelstijd ondersteunen vanuit het project Biseps (dit project heeft als algemene 

doelstelling om de productie van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen te 

vergroten).  

 

Ondertussen werd een groep geëngageerde burgers, vrijwilligers samen gebracht die zich 

wensen te engageren in de oprichting van een coöperatie, namelijk “Vlaskracht”. Deze 

burgers werken momenteel verder aan deze oprichting en Leiedal ondersteunt waar 

nodig. Deze groep stelt de vraag naar een principiële beslissing van de gemeenteraden 

en raad van bestuur van Leiedal, naar analogie met andere gemeenten in Vlaanderen, als 

belangrijk signaal in de verdere ondersteuning van burgerinitiatieven. In het overleg met 

de intergemeentelijke werkgroep rond het burgemeestersconvenant (01.03.2018) werd 

dit inderdaad bevestigd als een logische volgende stap.  



 

Als lokale overheid is het belangrijk om de private sector aan te moedigen tot 

burgerparticipatie bij energieprojecten. Daarom wordt er voorgesteld om de volgende 

principiële beslissing te nemen: “Algemeen streven naar een aandeel van 50% 

rechtstreekse burgerparticipatie in alle nieuwe energieprojecten in de stad via de ICA-

principes en om bij eigen energieprojecten gunningscriteria rond burgerparticipatie op te 

nemen in de bestekken.” 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

42 par. 1. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om burgerparticipatie bij energieprojecten in 

de stad te stimuleren om het draagvlak te vergroten en de natuurlijke rijkdommen in de 

stad voor iedereen toegankelijk te maken.  

 

Om deze reden zal de stad Harelbeke: 

 

- bij nieuwe energieprojecten in de stad streven naar een aandeel van 50% 

rechtstreekse burgerparticipatie via de ICA-principes; 

- in de eigen projecten rond energie in de gunningscriteria van de eigen bestekken 

burgerparticipatie opnemen. 

 

Artikel 2:  

 

Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de provincie West-Vlaanderen, het 

departement Omgeving, Leiedal en Rescoop Vlaanderen. 

7. Overheidsopdracht voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren 

voor 20 jaar van PV-panelen op gebouwen in eigendom van lokale 

besturen.  Goedkeuren  bestek en   aanstelling Leiedal als 

aankoopcentrale.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De 13 gemeenten in de regio engageerden zich met het Burgemeestersconvenant (door 

de stad ondertekend op 18.10.2013) om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare 

besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private markt te 

beantwoorden aan deze doelstellingen. Dit gebeurt niet alleen door het energieverbruik 

in de eigen gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te 

wekken. Veel daken van openbare gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. 

 



Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de 

energietransitie. Soms hebben ze de middelen, maar niet de mogelijkheid om 

zonnepanelen te leggen (of vice versa). 

 

Via deze overheidsopdracht wenst de stad Harelbeke, via Leiedal als aankoopcentrale, 

een dienstverlener te selecteren die instaat voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren van zonnepanelen op patrimonium van het lokaal bestuur. De middelen voor 

investering moeten prioritair opgehaald worden binnen de stad en/of de regio. De 

dienstverlener wordt vergoed per kWh groene stroom die geproduceerd wordt. 

 

Deze aanpak is geïnspireerd op een opdracht die de gemeente Kuurne in 2017 gunde aan 

een burgercoöperatie. De procedure wordt doorlopen in 2018 teneinde vanaf 1 januari 

2019 gebouwen te kunnen aanreiken aan de geselecteerde dienstverlener waarop 

zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Dit aanreiken van de gebouwen kan gedurende 

6 jaar. De uitbating van de zonnepanelen duurt 20 jaar vanaf de ingebruikname van de 

installatie. 

 

De opdracht vereist op vandaag geen lijst van gebouwen waarop zonnepanelen zullen 

geplaatst worden. Via een ‘non-exclusiviteit’ passage in het opdrachtdocument is het 

deelnemende lokale bestuur niet verplicht om na gunning van de opdracht effectief 

gebouwen aan te leveren om via deze dienstverlener van zonnepanelen te voorzien. Het 

lokaal bestuur kan nog steeds beslissen om geen zonnepanelen te plaatsen, zelf de 

zonnepanelen te plaatsen of andere formules te hanteren. 

Voor alle deelnemende openbare besturen wordt gezamenlijk, op basis van een gelijk 

opdrachtdocument, een procedure conform de wetgeving op overheidsopdrachten 

uitgeschreven. 

 

De coördinatie van deze opdracht en het begeleiden van de procedure zal kosteloos 

gebeuren door de Intercommunale Leiedal vanuit het Europees gesubsidieerd project 

Biseps. 

 

De inschrijver die wordt aangesteld, moet voor deze investeringen bij voorkeur de 

financiële middelen ophalen bij lokale stakeholders via rechtstreekse burgerparticipatie 

volgens de internationaal erkende ICA-definitie. Dit wordt eveneens meegenomen in het 

gunningscriteria.  

 

Op 23.05.2018 ontving de stad een schrijven van de intercommunale Leiedal betreffende 

de uitnodiging tot deelname aan de intergemeentelijke aankoopcentrale voor de 

overheidsopdracht met als voorwerp het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren 

voor 20 jaar van fotovoltaïsche (PV-) panelen op gebouwen in eigendom van de lokale 

besturen. Leiedal vraagt om aan Leiedal een mandaat te geven om op te treden als 

aankoopcentrale voor deze overheidsopdracht en het opdrachtdocument goed te keuren. 

De gemeenteraadsbeslissing dient tegen uiterlijk 10.07.2018 aan Leiedal overgemaakt te 

worden teneinde de opdracht voor het zomerverlof te kunnen lanceren.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten inzonderheid art. 2, 6° 

juncto artikel 47 van de wet van 17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten;  

- het Koninklijk Besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

voor de klassieke sectoren 

 

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 het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht voor diensten 

met als voorwerp “Het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie van 20 jaar van 

fotovoltaïsche panelen op gebouwen in eigendom van de lokale besturen” goed. 

 

Artikel 2: 

 

De gemeenteraad duidt de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 

Kortrijk aan als aankoopcentrale zoals bepaald in artikel 2, 6° juncto artikel 47 van de 

wet van 17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten voor deze opdracht. 

 

Artikel 3: 

 

De stad Harelbeke duidt Frederik Ost aan als contactpersoon en aanspreekpunt voor deze 

opdracht na gunning. 

De stad wenst niet betrokken te worden bij de gunning van de opdracht. 

 

Artikel 4: 

 

De stad Harelbeke is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met 

betrekking tot de leveringen op hun eigen openbare gebouwen die tot stand komen 

ingevolge van de hiervoor vermelde overheidsopdracht. 

 

Artikel 5: 

 

De stad zal zich als een goede huisvader gedragen en zal onder meer de opdrachtnemer 

tijdig informeren over alle van belang zijnde omstandigheden voor de uitvoering van 

deze overeenkomst. 

 

Artikel 6: 

 

De stad geeft op eigen initiatief vanaf 01.01.2019 tot en met 31.12.2024 gebouwen door 

aan de partij aan wie de opdracht gegund is, waar zonnepanelen dienen geplaatst te 

worden. Voor deze gebouwen worden de nodige gegevens ter beschikking gesteld: adres, 

EAN code, jaarverbruik de voorbije drie jaar, type installatie, aandachtspunten… 

 

Artikel 7: 

 

De stad draagt de verantwoordelijkheid over de continue afname van de geproduceerde 

elektriciteit door de zonnepanelen. Voor gebouwen waarvoor er een reële kans bestaat 

dat het gebouw in de looptijd van het contract (de komende 20 jaar) uit gebruik gaat, 

verkocht wordt, gesloopt wordt … zal dit gebouw voorzichtigheidshalve niet opgenomen 

worden in deze opdracht. Eventuele kosten verbonden aan werken aan de betreffende 

gebouwen vallen ten laste van de eigenaar van het gebouw. De stad begeleidt de 

gekozen dienstverlener bij eventuele plaatsbezoeken. 

 

Artikel 8: 

 

Per te installeren installatie zal de stad een toelating tot bouwen met verzaking aan het 

recht van natrekking geven in de vorm van een opstalrecht om niet. De opstalgever 

verleent toestemming aan de opstalnemer voor het installeren en het beheren van de 

PV-installatie gedurende 20 jaar op het dak van een gebouw (opstalrecht PV-installatie 



die later authentiek wordt verleden op kosten van de opdrachtnemer). Na deze periode 

komen de installaties in eigendom van de gemeente. 

 

Artikel 9: 

 

De stad ondersteunt de geselecteerde dienstverlener in het voeren van communicatie in 

functie van rechtstreekse burgerparticipatie en het aanspreken van de eigen bevolking 

hiervoor. De gemeente/stad stelt hiervoor desgewenst infrastructuur en haar eigen 

communicatiekanalen ter beschikking. 

 

Artikel 10: 

 

Dit besluit zal voor verder gevolg, aan de Intercommunale Leiedal, President 

Kennedypark 10, 8500 Kortrijk toegestuurd worden. 

8. Kerkenbeleidsplan stad Harelbeke . Goedkeuring.   

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds de conceptnota ‘Een toekomst voor Vlaamse parochiekerken’ van 24.06.2011 van 

minister Bourgeois werd zowel aan de steden en gemeenten als aan de kerkbesturen 

gevraagd om na te denken over de toekomst van de kerken op hun grondgebied en werd 

de term ‘Parochiekerkenplan’ ingevoerd. Een dergelijk plan zet aan tot "het uitwerken 

van een langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken door de lokale 

actoren". De minister schrijft in diens nota dat hij "extra voorwaarden zal inbouwen voor 

het verkrijgen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en 

niet beschermde kerken".  

 

De wijziging van het onroerend erfgoeddecreet van 16.12.2016 legt als voorwaarde voor 

het bekomen van subsidies een goedgekeurd kerkenbeleidsplan op.  Een dergelijk plan 

was eerder omschreven in het onroerend erfgoeddecreet van 12.07.2013 als een 

schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de betrokken 

eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad werd goedgekeurd en dat 

een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor die 

betrokken eredienst op het grondgebied van de stad.  

 

De langetermijnvisie moet minimaal volgende basisgegevens bevatten: 

 

a. de beschrijving van de betrokken (kerk)gebouwen bestemd voor de eredienst met 

onder meer de cultuurhistorische waarde, de architecturale mogelijkheden, de 

bouwfysische toestand …; 

b. de situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in zijn ruimtelijke 

omgeving; 

c. de beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken 

gebouwen bestemd voor de eredienst 

d. een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van 

de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige 

invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht. 

 

Aangezien voormelde erfgoedwetgeving financiële stimuli voor het kwaliteitsvol beheer 

van (beschermd) onroerend erfgoed voorziet en aangezien een actueel  

kerkenbeleidsplan een verplicht document is om in aanmerking te komen voor extra 

Vlaamse premies voor de restauratie van kerken, startte het Centraal Kerkbestuur (CKB) 

Harelbeke in 2017 de procedure voor de opmaak van een nieuw plan op. In het najaar 

2017 en voorjaar 2018 vonden hierover verschillende overlegmomenten tussen het 

stadsbestuur en het centraal kerkbestuur en/of de verschillende kerkfabrieken plaats. 



 

Op 03.04.2018 diende het Centraal Kerkbestuur – bij mail - bij het Bisdom Brugge het 

thans voorliggend kerkenbeleidsplan in dat betrekking heeft op de 6 kerkgebouwen van 

de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van Harelbeke.  

 

Het plan bestaat uit: 

 

- zes aparte fiches per kerkgebouw (respectievelijk St. Salvator, St. Rita, St. 

Augustinus, St. Jozef, St. Petrus Hulste en St. Amandus Bavikhove); 

- een coördinatienota van het CKB, en  

- de pastorale visienota ‘Kerk in Harelbeke’ als inleiding op het globaal 

kerkenbeleidsplan (2018-2025), ondertekend door pastoor-moderator Bart Geryl 

en door Martin Dierynck, voorzitter CKB Harelbeke. 

 

Bij brief van 18.04.2018 bevestigt het Bisdom Brugge dat Bisschop Aerts op 13.04.2018 

goedkeuring heeft verleend aan dit kerkenbeleidsplan waarbij voor voormelde zes 

kerkgebouwen vooral op ‘valorisatie’ is ingezet; enkel voor de St. Ritakerk en St. Petrus 

(doch hier pas in het geval er geen residerende pastoor meer is waarna het Bisdom de 

pastorie zou kunnen vrijgeven) is nevengebruik eventueel te voorzien.  

Deze door het Bisdom goedgekeurde visie op het toekomstig gebruik van de 

parochiekerken, wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

In het geval van gemeentelijke goedkeuring zal deze samen met het kerkenbeleidsplan 

en de bisschoppelijke goedkeuring toelaten om erfgoedpremies aan te vragen bij de 

Vlaamse overheid. Bijvoorbeeld voor het lopend beheersplan van de St. Ritakerk is dit 

een belangrijk en noodzakelijk dossierstuk. Anderzijds kan het kerkenbeleidsplan ook 

geïmplementeerd worden in de nieuwe meerjarenbegroting 2020-2025 van zowel het 

stadsbestuur als de respectievelijke kerkfabrieken.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het onroerend erfgoeddecreet van 12.07.2013 houdende toekenning van subsidies 

voor gebouwen van de eredienst; 

o het gecoördineerd onroerend erfgoeddecreet van 16.07.2016 houdende de 

wijziging van het decreet van 12.07.2013; 

o De omzendbrief BB 2014/2 van 28.03.2014 betreffende subsidies voor (niet)-

beschermde gebouwen van de eredienst; 

o De conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van 24.06.2011 van 

Vlaams minister Geert Bourgeois; 

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

42 par. 1. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan Harelbeke, zoals eerder op 13.4.2018 door 

het Bisdom Brugge werd goedgekeurd, goed. 

 



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

en het Stationsplein te Harelbeke. Definitieve vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

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

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

voetweg 47 dat door dit eigendom loopt, af te schaffen. 

 

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

Stationsstraat met de P. De Coninckstraat.  

 

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

deel verlegd zodat er nog twee lussen overbleven.  

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

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

uitkomend langs nummer 12.  

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

de perceelgrens tussen de Stationsstraat 7 en 13.  

De eerste lus blijft behouden en wordt inderdaad nog gebruikt. 

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

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

 

Naar aanleiding voor voormelde afschaffingsvraag, aanvaardde de gemeenteraad op 

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

en met 09.05.2013.  

 

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

02.10.2013 door het 2de Registratiekantoor Kortrijk een schattingsverslag opgemaakt om 

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

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

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

enkele brieven zonder reactie. 

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

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

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

uitspreken.  

 

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

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

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

 

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

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

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

als verjaard te beschouwen.  

 

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

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

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

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

vonnis waarin het college op 16.01.2018 besliste te berusten.   

 

  



De gemeenteraad en de deputatie beschikken hier enkel over een gebonden 

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

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

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

diensten bevestigd, zodat de gemeenteraad op 16 april de gedeeltelijke afschaffing van 

voetweg 47 voorlopig kon vaststellen.  

 

Na de voorlopige vaststelling werd – van 20.04.2018 tot 21.05.2018 - een openbaar 

onderzoek georganiseerd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 

20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar 

onderzoek inzake buurtwegen. 

Uit het Proces-verbaal van sluiten van dit openbaar onderzoek door het college van 

burgemeester en schepenen in zitting van 29.05.2018 blijkt dat er geen bezwaren noch 

opmerkingen werden ingediend. 

Het komt de raad toe deze gedeeltelijke afschaffing definitief vast te stellen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

te willen beperken, art. 28; 

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

regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

- De gemeenteraadsbeslissing van 16.04.2018, waarbij de gedeeltelijke afschaffing 

voorlopig werd vastgesteld. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

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

Stationsstraat, zoals uitgetekend op het opmetingsplan van 20.12.2014 van landmeter 

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

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden onderworpen aan de goedkeuring en beslissing van de 

Deputatie. 

 

  



10. Kosteloze overdracht van grond langs de Seringenlaan door Leiedal aan de 

stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Bij een inventaris door Leiedal van gronden in hun eigendom, blijkt dat er nog een stukje 

grond gelegen in de Seringenlaan, eigendom van Leiedal is. Het betreft het perceel 

kadastraal gekend als Harelbeke, 5de afdeling, sectie B nummer 0804 Y7, met een 

kadastrale oppervlakte van 394 m². Dit perceel werd bij de eerdere overdracht van 

07.01.1983 naar aanleiding van de definitieve oplevering van de verkaveling van Leiedal 

niet mee in het openbaar domein mee overgenomen.  

 

Sinds de ontwikkeling van de verkaveling door Leiedal, meer dan 30 jaar geleden, is dit 

stukje grond echter ingericht als openbaar domein (groen en wandelpaadje) en wordt het 

door de stad onderhouden.  

 

Door de raad van bestuur van Leiedal werd op 25.08.2017 reeds instemming verleend 

met de kosteloze overdracht van dit resterend kadastraal perceel.  

 

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

namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein.  

 

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

onroerend goed (opgemaakt door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties, in opdracht en 

voor rekening van de overdrager Leiedal) ter goedkeuring voorgelegd.  

De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten van 30 augustus 2017 is volgende formule 

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

bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 §2, 12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige 

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

voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 



Artikel 2: 

 

Aan de bevoegde commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties wordt gevraagd de 

authentieke akte te verlijden. 

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

11. Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling Ter Kerke door verkavelaar 

NV Stad & Milieu aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De NV Stad en Milieu realiseerde een project van een 50-tal loten tussen de 

Tiendemeersstraat en de Dwarsstraat, thans gekend als Ter Kerke. Het betreft het 

goedgekeurde en ondertussen geruime tijd terug, gerealiseerde verkavelingsdossier nr. 

VK01/04. 

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften en het hierna vermeld verkavelingscontract van 

2001 moet de eigenaar van de grond waarop openbaar domein wordt aangelegd, deze 

kosteloos overdragen aan de stad. De openbare wegenis en het openbaar groen dat 

wordt overgeheveld naar het openbaar domein, is aangeduid op het overdrachtsplan van 

28.02.2018 van landmeter Mathieu Nies uit Maarkedal hiertoe aangesteld door de 

verkavelaar.  

 

Volgens dit plan betreft het de overdracht van volgend perceel (kadastraal gekend als 4e 

afdeling, sectie A): lot 1 - perceel 384W23 en deel van perceel 384X23 met een 

oppervlakte van 5.502 m² 

 

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

namelijk ter inlijving in het openbaar stadsdomein.  

 

Deze overdracht is voorzien in de overeenkomst van 25.09.2001, meer bepaald onder 

art.2 “grondafstand” waarbij verkavelaar NV Stad en Milieu zich engageerde om het 

toekomstig openbaar domein uit diens vergunning VK01/04 naar het stadspatrimonium 

over te hevelen. Bij collegebeslissing van 15.12.2004 werden de “Weg- en 

rioleringswerken in de private verkaveling gelegen tussen Dwars- en Tiendemeersstraat” 

definitief opgeleverd zodat de overdracht kan plaats vinden. 

 

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

onroerend goed (opgemaakt door notaris Patrick Torrelle te Harelbeke, in opdracht en 

voor rekening van de overdrager NV Stad en Milieu) ter goedkeuring voorgelegd. De 

grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

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

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

vervangt alle vorige bodemattesten.”  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voormelde 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 §2, 12°. 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt verleend om de onroerende goederen, voorwerp van onderhavige 

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

voorwaarden kosteloos te verwerven. 

 

Artikel 2: 

 

De vertegenwoordigers van de stad Harelbeke worden volmacht verleend om de 

authentieke akte namens de stad Harelbeke te ondertekenen.  

 

Artikel 3:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

12. 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 een budget voorzien voor de bouw van een openbaar 

toilet.  De oorspronkelijke visie om dit openbaar toilet te voorzien in het paviljoen op het 

Marktplein bleek niet mogelijk wegens de beperkte ruimte. Nu wordt gekozen om het 

openbaar toilet te voorzien op het openbaar domein in de Gentsestraat in de 

kerkomgeving. Dit als een geïntegreerd esthetisch toilet met bushalte. De bestaande 

bushalte wordt verwijderd. 

 

Er wordt gekozen voor één toilet die toegankelijk is voor zowel man, vrouw als 

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

Na elke toiletbezoek wordt alles chemisch gereinigd.  Het onderhoud er van 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. 

 

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 15 stemmen voor, 14 stemmen tegen 

 

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 goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 

zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

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

raming bedraagt € 100.000,00 excl. btw of € 121.000,00 incl. 21% btw (€ 21.000,00 

Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

  



 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 221007/098400-GGZ-GGZ 72. 

 

Artikel 4: 

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

13. Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Leveren en plaatsen van containerklassen voor 

school noord Harelbeke” werd gegund aan Architecten Vandekerckhove, KBO nr. BE 

0891.079.018, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule. 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.2-A.18/23 opgesteld door 

de ontwerper, de heer Andie Decock van Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 

te 8501 Heule. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 293.365,00 excl. btw of 

€ 310.966,90 incl. 6% btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

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). 

 

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

budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 80 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

 

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 36. 

-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:  

 

Het bestek met nr. 861.2-A.18/23 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen 

van containerklassen voor school noord Harelbeke”, opgesteld door de ontwerper, de 

heer Andie Decock van Architecten Vandekerckhove, Kortrijksestraat 88 te 8501 Heule 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

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

bedraagt € 293.365,00 excl. btw of € 310.966,90 incl. 6% btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

Artikel 3: 

 

De opdracht wordt Europees bekend gemaakt. 

 

Artikel 4: 

 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 

Europees niveau. 

 

Artikel 5: 

 

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

budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 80 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

14. Raamovereenkomst ICT Stad Kortrijk.  Toetreding. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke tekende in het verleden in op het ICT raamcontract van de stad Kortrijk 

maar deze raamovereenkomst liep ten einde op 31.12.2017.  Ondertussen trad de stad 

Harelbeke toe tot het raamcontract van de stad Brugge.   

De stad Kortrijk maakte ondertussen een nieuwe raamovereenkomst op maar dan voor 

Smart City gerelateerde dossiers.  Voor klassieke ICT-opdrachten wordt verwezen naar de 

raamovereenkomst van de Stad Brugge. 

Een raamovereenkomst - in dit geval voor ICT Smart City oplossing – vereenvoudigt sterk 

de aankoop van middelen en diensten en vermijdt de administratieve overhead van een 

klassieke overheidsopdracht.  



 

De stad Kortrijk sloot via hun college van burgemeester en schepenen van 18.12.2017 en 

12.02.2018 als opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor diverse ICT middelen 

& diensten.  Deze is verdeeld over meerdere percelen en per perceel gegund aan de 

leverancier met het beste voorstel.  

De raamovereenkomst is volledig vrijblijvend, er is dus geen enkele aankoopverplichting 

en geen budgettaire impact. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

- het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

- het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- de collegebeslissing van de stad Kortrijk van 18.12.2017; 

- de collegebeslissing van de stad Kortrijk van 12.02.2018; 

 

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 toetreding tot het ICT-raamcontract van de Stad Kortrijk 

goed. 

 

De opdrachtdocumenten worden goedgekeurd. 

 

15. TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 08.05.2018 ontving de stad de uitnodiging van de algemene vergadering van 

TMVS. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 20.06.2018 om 17.00 uur in Flanders 

Expo, Maaltekouter 1 te 9501 Gent. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. A. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017. 

B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017. 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR). 



4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR). 

5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge 

toetredingen. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Varia en mededelingen.  

 

De algemene jaarvergadering zal gevolgd worden door een informatieve toelichting en 

een walking diner.  

 

De gemeenteraad heeft in de gemeenteraadszitting van 20.11.2017 zijn goedkeuring 

gehecht aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens 

de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. Bij de uitnodiging ontving de stad de 

gepubliceerde akte van 22.12.2017 van deze oprichting. 

 

De gemeenteraad besliste toen ook om in te tekenen op aandelen A volgens de 

bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn opgenomen. De stad heeft momenteel 5 A 

aandelen dat voorgefinancierd wordt door TMVW.  

 

2. Bij brief van 07.05.2018 (ontvangen op 08.05.2018) vraagt TMVS (Farys) een lid 

voor te dragen als afgevaardigde en een plaatsvervanger in de algemene vergadering 

van TMVS. TMVS geeft vervolgens ook de verplichtingen mee die moeten voldaan zijn bij 

de aanduiding van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering.   

 

De gemeenteraad van 19.06.2017 stelde de heer Patrick Claerhout, schepen, en Annick 

Vandebuerie, schepen, aan als effectief en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering van TMVS na oprichting en vanaf 30.06.2017.  

 

Deze beslissing dient niet te worden hernomen.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 par. 2, 5°; 

- Het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit dd. 20.11.2017 omtrent de oprichting van TMVS; 

- Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.06.2017 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

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

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van TMVS van 

woensdag 20.06.2018. 

 

Om deze redenen; 

 

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 voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling. 

 

Artikel 3:  

 

Afschrift van deze beslissing dient overgemaakt te worden aan TMVS dv, p/a TMVW, 

Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

16. Stedelijk basisonderwijs. Aanwenden personeelswerkingsbudget. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aan de directeuren van het stedelijk basisonderwijs werd gevraagd een voorstel 

betreffende beleidsondersteuning 2018-2019 uit te werken vertrekkend vanuit een 

transparant schema per school en uitgaande van het aantal uren beleidsondersteuning 

van voorgaande schooljaren. 

 

Na overleg op 26.04.2018 wordt volgend schema voorgelegd. 

 

School Noord 

 

Uren Vlaamse overheid 

 

1. Bestuurspersoneel  

Directeur 24 

 

 

2. Kleuter  

Lestijden 137 

Ses kleuter    9 

Totaal 146 

Kinderverzorging 9/32 

 

1.Aanwending kleuter 

klas uren Aantal kleuters, 

diverse instapdata 

totaal 

PK1a 24 14   25 

PK1b 24 14   25 

K2-3a 24 18   18 

K2-3b 24 18   18 

K2-3c 24 19   19 

LO 12     

Zorg  12     



      

Totaal 144    105 

 

Oplossing 2u naar het lager 

 

3. Lager 

Lestijden  213 

Ses lager   12 

Van kleuter     2 

Totaal 227 

 

Godsdienst  14 

ICT  5/36ste 

Zoco  24/36ste  

 

Aanwending Lager 

Klas Uren Leerling 

L1a 24 19  

24 19  

L2a 

 

24 19 

24 18 

L3a 24 18  

24 16  

L4a 24 22 

L5a 

 

24 29 

12 

L6a 24 25 

LO 15  

Zoco 9  

Totaal 252 186 

 

Oplossing 25 PWB uren 

 

Totale : 25 PWB uren 

 

Motivatie 

 

Lager: 

Om de visie van de school omtrent co-teachen door te trekken en door de grote 

klasgroepen in het eerste, tweede en derde leerjaar kiezen we in die klassen voor co-

teachen en in het vijfde leerjaar voor co-teachen in de voormiddag. 

 

School Centrum 

 

Uren Vlaamse overheid 

 

1.Bestuurspersoneel 

Directeur 24 

 

2. Kleuter 

Lestijden  127 

Ses kleuter  29 

Totaal  156 

Kinderverzorging  9/32 

 



Aanwending kleuter 

klas uren Aantal kleuters, 

diverse instapdata 

totaal 

PK1a 24 9   25 

PK1b 24    20 

K1-2a 24    19 

K2-3a 24    20 

K2-3b 24    20 

LO 10     

SES Zorg  14     

SES 

Taalinitiatie 

12     

totaal 156    104 

 

Te kort 14 PWB uren 

 

2. Lager 

Lestijden  207 

Ses lager  47 

Van kleuter 0 

Totaal 254 

 

Godsdienst  10 

ICT  5/36ste 

Zoco  23/36ste  

 

Aanwending Lager 

Klas Uren Leerling 

L1a 

L1b 

24 14 

24 14 

L2a 24 21 

L3a 

L3b 

24 27 

 24 

L4a 

L4b 

24 27 

 14 

L5a 24 26 

L6a 24 24 

   

LO 14  

Zoco 10 Co-teaching 

Ses taalklas 24 Pre-teaching 

Totaal 254 153 

 

Oplossing 0 PWB uren  

 

School Zuid 

 

Uren Vlaamse overheid 

 

1.Bestuurspersoneel 

Directeur 24 

 

 

2. Kleuter 

Lestijden  146 



Ses kleuter    4 

Totaal  150 

Kinderverzorging  9/32ste  

 

Aanwending kleuter 

klas uren Aantal kleuters, 

diverse instapdata 

totaal 

PK1a 24 8   19 

PK1b 24 9   20 

K1 24    20 

K2-3a 24    19 

K2-3b 24    19 

K2-3c 24    18 

LO  8     

ZORG 12     

totaal 164    115 

 

Te kort 14 PWB uren 

 

3. Lager 

Lestijden  217 

Ses lager 9 

Van KL 0 

Totaal 226 

 

Godsdienst  12 

ICT  6/36ste 

Zoco  24/36ste  

 

Aanwending Lager 

Klas Uren Leerlingen 

L1A 

L1B 

24 18 

24 18 

L2a 

L2b 

24 17 

24 16 

L3 24 17 

24 17 

L4 24 29 

L5  24 26 

L6 24 27 

   

zorg 8   

LO 15  

Totaal 239 185 

 

Oplossing 13 PWB uren 

 

Totale vraag 27 PWB uren 

 

Motivatie 

 

Kleuter: 

Het maakt deel uit van de visie van de school dat wij starten met kleine peuterklassen. 

Het maakt de instap van de allerkleinsten ‘veel warmer’ en voorkomt dat er na de 



verschillende instapdata moet geschoven worden met leerlingen, wat niet zo populair is 

bij de ouders. 

Om wat te besparen en het aantal PWB-uren te limiteren, richten we dit jaar opnieuw 

slechts 8 uren kleuter turnen in i.p.v. 12 uren. Er worden slechts 4 groepen gemaakt 

voor het kleuter turnen en in de jongste groep wordt het kleuter turnen door één van de 

titularissen gegeven. 

Op basis van het huidig aantal inschrijvingen, komen er in de loop van het schooljaar nog 

minimum 22 nieuwe peuters bij. 

 

Lager: 

In de eerste graad zijn de groepen heel groot (36 en 34). Gezien dit gaat om heel jonge 

kinderen, beschouwen wij het als een noodzaak om de groepen te splitsen en volledige 

co-teaching toe te passen. 

Om die co-teaching te kunnen organiseren, hebben wij het aantal zorguren afgebouwd 

en rekenen we op de eerste lijnzorg van de titularissen, gezien de kleinere klasgroepen. 

Een evaluatie van de vorige zorgwerking was mede bepalend voor deze beslissing. 

Gezien de leeftijdsgroepen ook voor LO lessen te groot worden om enige kwaliteit te 

kunnen bieden, namen wij ook 3 extra lestijden LO op uit het lestijdenpakket. 

 

Financieel overzicht. 

 

Kostprijs per PWB uur op jaarbasis =1982,65 kostprijs per PWB op maandbasis = 

198,265 

 

September tot en met december: 

School Noord  25u à 4 maand à 198,265   19826,50 euro 

School centrum   0u à 4 maand à 198,265  0 euro 

School Zuid  27u à 4 maand à 198,265  21412,62 euro 

 

Januari tot en met juni: 

School Noord  25u à 6 maand à 198,265  29739,75 euro 

School Centrum    0u à 6 maand à 198,265  0 euro 

School Zuid   27u à 6 maand à 198,265  32118,93 euro 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtpositie van sommige 

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding 

-het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 zoals thans vigerend 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Voor het schooljaar 2017-2018 wordt 52/24ste uit het personeel werkingsbudget (PWB) 

betaald en als volgt verdeeld: 

 

 School Noord: 25 uur 

 School Centrum: 0 uur 

 School Zuid:  27 uur 



 

Artikel 2 

 

Dit besluit zal worden medegedeeld aan de instanties en aan wie het behoort. 

 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17. Cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit in het kader van het bestrijden van 

sluikstorten. Aanwijzing bijkomende vaststeller en opsomming van de 

artikelen waarop deze inbreuken kan vaststellen. 

 

Zie notulenboek.  Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

18. Decreet lokaal bestuur (DLB) - algemeen directeur. Aanstelling met ingang 

van 01.08.2018 op basis van systematische vergelijking van titels en 

verdiensten. 

 

Zie notulenboek.  Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

19. Decreet lokaal bestuur (DLB) - financieel directeur. Kennisname aanstelling 

van rechtswege bij het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling. 

 

Zie notulenboek.  Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

20. Algemeen directeur.  Vervanging bij afwezigheid, verhindering of vacature 

van het ambt vanaf 01.08.2018. 

 

Zie notulenboek.  Tekst hier weggelaten ter vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21. Aktename eedaflegging algemeen directeur met ingang van 01.08.2018. 

De gemeenteraad, 

 

De heer Carlo Daelman wordt voor dit punt als secretaris vervangen door de heer Frank 

Detremmerie, wnd. stadssecretaris. 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft er op 18.06.2018 de heer Carlo Daelman met ingang van 

01.08.2018 aangesteld als algemeen directeur van de stad Harelbeke. 

 

Blijkens de FAQ-lijst (frequently asked questions) van de Vlaamse overheid dient de heer 

Carlo Daelman de eed af te leggen. 

 

Om deze redenen; 

 



BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt in openbare zitting akte van deze eedaflegging in handen van 

de voorzitter van de gemeenteraad met uitwerking op 01.08.2018. 

 

De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

ambt trouw na te komen.” 

 

22. Aktename en eedaflegging financieel directeur met ingang van 18.05.2018. 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft er op 18.06.2018 kennis van genomen dat de heer Stefan 

Himpens bij het verstrijken van de termijn voor kandidaatstelling van rechtswege is 

aangesteld als financieel directeur van de stad Harelbeke. 

 

Alhoewel de FAQ-lijst (frequently asked questions) van de Vlaamse overheid aangeeft dat 

in dat geval de eedaflegging geen juridische verplichting uitmaakt, wordt toch 

aangegeven dat dit wel kan en dat het een mooie gelegenheid is om als raad ook met 

deze directeur plechtig van start te gaan. 

 

Bijgevolg wordt ook voor de financieel directeur een eedaflegging voorzien. 

 

Om deze redenen; 

 

BESLUIT: 

 

De gemeenteraad neemt in openbare zitting akte van deze eedaflegging met ingang van 

18.05.2018 in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn 

ambt trouw na te komen.” 

23. Vragenkwartiertje. 

 

Opmerking raadslid Hannes Byttebier over het vorig verslag: 

 

1 Ik stel vast dat er in het verslag van 14 mei bij de openbare stemmingen mijn naam 

werd vergeten. De naam van Rik Vandenabeele werd telkens 2x genoteerd. Kan dit 

aangepast worden. 

 

2 Ik heb ook nog een opmerking over het collegebos. 

Ik was gecharmeerd door de e-mail die we vanuit de diensten hebben ontvangen maar 

dit gaf geen antwoord op een aantal gestelde vragen vanuit de vorige raad. Dit was een 

uitleg over het waarom dat het lang duurt voordat er verder wordt gedaan en wat er nog 

te doen valt en een creatieve manier om de kaalslag te maskeren met een filmvertoning. 

Het geeft geen uitleg over: of dat er verkeerdelijk bomen zijn gekapt; over wie er zal 

opdraaien voor de kosten van dit langdurig project en wie er aansprakelijk is als er 

fouten zijn gemaakt. Bij een nieuwe navraag bij de buur die gesproken heeft met de 

mensen die het werk uitvoerden blijft hij bij zijn standpunt dat er verkeerdelijk bomen 

werden gekapt. De uitvoerders hebben hem daar uitvoerig over ingelicht. 

Voor ons CD&V is het duidelijk dat de aannemer fouten heeft gemaakt en hij deze zal 

moeten rechtzetten met het planten van nieuwe bomen. Als er iemand een boom aanrijd 

dat moet deze persoon ook opdraaien voor de kosten van een nieuwe boom. 



We krijgen graag een antwoord op bovenstaande vragen en een timing voor deze 

werken. 

 

Antwoord van schepen Inge Bossuyt: 

In het antwoord van de milieudienst stond er niks over fouten want ik heb de vorige keer 

reeds gezegd dat er geen fouten gemaakt werden.  Dat het bos zou heraangeplant 

worden dat heb ik in de vorige zitting ook gezegd. 

 

Reactie van Hannes Byttebier: 

Dan is dit woord tegen woord.  De omwonenden zeggen mij andere zaken. 

 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 18 JUNI 2018 

 

 

 

1.Tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh: 

Graag had ik de dia's op het scherm gekregen die ik meegebracht heb. Anderhalve week 

geleden hadden de mensen in de appartementen in de Lindelaan 's avonds plots geen 

kabelverbinding meer. Toen dit ook op zaterdag zo was, hebben diverse bewoners een 

elektricien gebeld om na te zien of er misschien een defect aan hun TV was. De 

elektricien heeft dan vastgesteld dat er iets met de kabel van de distributie niet in orde 

was, die lag daar maar te slingeren over de straat en moet ergens doordat er iemand 

met een auto overgereden is, kapot geweest zijn. De elektricien heeft tenslotte het 

speciale noodnummer van Telenet gebeld en ze zouden het nazien. 's Avonds was het 

euvel verholpen maar niet door Telenet maar door een buur uit de Kerselaarslaan die de 

kabel voorlopig terug aan elkaar gezet had. Een bewoner van de appartementen heeft 

dan de politie gebeld en maandag is Infrax langs geweest, je kan het resultaat straks 

zien hoe de kabel gerepareerd werd, vanuit één kastje op de hoek van de Kerselaarslaan 

werd via de lantaarnpaal een verbinding gelegd naar de andere lantaarnpaal over de 

straat om dan terug aan te koppelen aan het kastje, beide kastjes kunnen niet sluiten en 

zijn voorlopig vastgekleefd. Het schijnt dat die kabel daar nu al een jaar zo op straat lag, 

Op de foto's die ik genomen heb zie je een dergelijk geval in de Guldensporenstraat, 

waarover ik een goeie week geleden erop gewezen werd dat dit ook voor de bewoners 

daar een probleem oplevert, die kabel ligt daar nu ook al een jaar over het voetpad, en 

loopt van het ene bakje naar het volgende, zo'n 10 m verder. De bewoners moeten daar 

dagelijks als ze uit hun garage komen, overrijden en de kabel verschuift dan, dat is heel 

gevaarlijk voor voetgangers en levert ook wel problemen met de televisie-ontvangst. Kan 

er dringend contact genomen worden met ofwel Infrax ofwel Telenet en hen erop wijzen 

dat dergelijke zaken toch geen jaar moeten aanslepen, die kabels moeten dringend 

ondergronds gebracht worden! 
 

2. Tussenkomst van raadslid Lynn Callewaert: 

Lynn vraagt de secretaris om een aantal foto’s te tonen van de herinrichting van het 

oudstrijderspark op de begraafplaats van Hulste.  De zerken staan duidelijk op 

verschillende hoogte.  Is die herstelling uitgevoerd of nog niet? Of zijn de zerken verzakt 

tijdens de werken?  Wordt hier nog iets aan veranderd?  

 

3. Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

3.1.Bij de opening van de nieuwe sluis waren er boten om 10.30 u om 12.30 u en om 

13.30 u.  Blijkbaar was er ook een om 10.30 u die op de uitnodiging niet vermeld stond.  

Ik vind dit jammer.  Hoe komt dit? 

3.2. Is er iets verkeerd gelopen met de uitnodiging want niet iedereen heeft één 

gekregen. 

  



 

4. Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert: 

Blijkbaar is er een brief verspreid aan de bewoners van het Gildenhof die 2 keer gewag 

maakten van het feit dat ze niet uit hun parking zouden kunnen en nochtans werden er 

op dat moment geen werken uitgevoerd.  Bovendien klopte de datum niet.  De datum 

sprak over 24.05 terwijl die brief pas op 25.05 in hun bus kregen.  Idem voor de brief 

van 07.06.  Dit was weer de dag voordien dat de brief kwam voor de dag nadien. 

 

Antwoorden vanuit het college: 

 

Antwoord schepen Annick Vandebuerie: 

Ik zal de vraag rond de bekabeling doorgeven aan Infrax. 

 

Burgemeester Alain Top: 

Ik vraag na i.v.m. het oudstrijdersperk. 

 

Schepen Patrick Claerhout i.v.m. de sluis: 

De eerste boot was enkel voor de omwonenden bedoeld.  Ik was zelf mee met die boot. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Rond de sluis is er toch wel onduidelijk communicatie gevoerd.  Het stond niet op de 

activiteitenkalender terwijl dit eigenlijk toch had moeten gebeuren.  Er kan toch veel 

meer luister gegeven worden aan dit belangrijk moment.  Je kon er als het ware een 

klein volksfeest organiseren samen met de middenstand.  Waarom werd dit niet gedaan? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Wij hebben zelf die opmerking gemaakt i.v.m. het Gildenhof en wij hebben dan nog extra 

initiatief genomen uit onszelf. 

 

Antwoord vanuit de diensten op de vraag van raadslid Callewaert: 

Bij de aanleg vroeger werden er verschillende afmetingen gebruikt.  Dit was toen nog 

niet duidelijk.  We kunnen niet met zekerheid zeggen of er schade zou kunnen ontstaan 

bij het afslijpen van de zerken.  Bij de verdere aanleg wordt bekeken of er nog iets 

aangepast kan worden. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 JUNI 2018 

 

 

Openbare zitting 

 

1 Jaarrapport 2017. Deel 1 Jaarrekening 2017. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Vandaag bespreken wij voor het laatst in deze legislatuur de financiële situatie van de 

Stad. Het is het moment om een stand van zaken op te maken over de huidige coalitie: 

We zijn gestart met 4 partijen, ondertussen vijf partijen geworden. 

 

Toen wij halfweg het beleid van deze ploeg evalueerden gaven wij deze beleidsploeg nog 

een voldoende.  Als wij nu een aantal cijfers uit deze rekening uitlichten oogt de situatie 

op het eerste zicht positief: 

Het resultaat op kasbasis is uitgesproken positief met een saldo van 8,7 miljoen Euro en 

nog eens 2,05 miljoen aan bestemde gelden. 

 

Wie herinnert zich nog de grote zoektocht naar nieuwe inkomsten bij de opmaak van het 

budget 2017: er moesten voor 60.0000 euro aan nieuwe belastingen worden gezocht. 



Deze belastingen hebben uiteindelijk ongeveer 40.0000 euro opgebracht, er werd vooral 

één groep geviseerd en achteraf gezien ook niet echt nodig. Worden die pestregels nu 

ook opnieuw afgeschaft? Ook de schuldgraad oogt mooi: de schuld per inwoner daalt van 

653 euro naar 587 euro. 

 

Maar achter deze mooie cijfers schuilt een andere realiteit: wij halen tijdens de voorbije 

drie jaar maar een gemiddelde investering van 5 miljoen euro per jaar. En op de totale 

investeringsbalans hebben wij na vijf jaar slechts 20 van de 32 miljoen uitgegeven. 

 

Dit betekent dat heel wat investeringen verschuiven naar volgende legislatuur: 

-De Leiewerken hebben vertraging (wat aanvaardbaar is) en dat betekent dat de tweede    

schijf van 1,3 miljoen doorschuift. 

-Dat de werken aan het nieuwe Marktplein vertraging oplopen weet iedereen, ze lagen 7 

maanden volledig stil: De aanlegkost van ongeveer 3 miljoen schuift door. 

-Voor de verdere realisatie van School Zuid is goed voor ruim 2 miljoen in de komende 

twee jaren 

-De veelbelovende en dure renovatie van het CC verschuift naar volgende legislatuur. 

-Het Esco-dossier verschuift ook gedeeltelijk naar de volgende jaren 

-Het dure marktpaviljoen wordt ook doorgeschoven (zoals u wellicht kan vermoeden is 

dit het enige dossier waar wij niet rouwig zijn om zijn voor het uitstel) 

 

Dit betekent dus niet alleen dat het uitstel van de aanslepende werken het gevoel heeft 

aan onze bewoners dat er weinig gebeurt in onze stad maar dat wil ook zeggen dat de 

eerste jaren van de volgende legislatuur wat investeringen betreft het bijna volgeboekt is 

en dat onze momenteel goede financiële situatie als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. 

Er werden de voorbije jaren veel gewezen naar de maatregelen van andere overheden 

die een negatieve invloed had op onze financies: maar ook alle andere gemeenten 

werden door deze maatregelen getroffen en toch werd daar wel op niveau geïnvesteerd. 

Wij kregen tijdens de voorbije jaren niet minder dan 5 miljoen extra dividenden van 

Infrax en van Efin uitgekeerd.   

 

Wij zitten tijdens de tweede helft van deze legislatuur op een boemeltrein, die meer stopt 

dan rijdt, de trein der traagheid (boek J. Daisne) 

Er is een gebrek aan efficiëntie en aansturing aanwezig en deze trage trein is duidelijk al 

aan het uitbollen.  Toch gaan wij de rekening 2017 goedkeuren omdat de cijfers 

een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de Stad, maar het beleid van de 

voorbije twee jaar geven wij met CD&V een onvoldoende! 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Wat betreft uw vraag rond de zogenaamde pestmaatregelen.  Zoals u ziet blijven ze 

staan in het meerjarenplan. Hun inkomsten zijn meegerekend.  Wat betreft de 

investeringen van 5 miljoen per jaar.  Het is zo dat we in deze legislatuur aan een aantal 

immense werken participeren en zelf opzetten. Vandaar dat sommige investeringen en 

investeringskredieten een vertraging hebben.  We hebben weinig vat op het tempo van 

de leiewerken.  Vandaar dat eigenlijk het gemiddelde investeringsniveau iets lager ligt 

dan andere jaren.  Ik verwacht in 2018 en 2019 nog een inhaalbeweging.  

 

Tussenkomst burgemeester Alain Top als reactie op Francis Pattyn: 

Gemiddeld 5 miljoen euro investeren per jaar.  Ik kan u verzekeren dat dit in de voorbije 

legislaturen nog nooit zo hoog geweest is.  Het is ook de eerste legislatuur die projecten 

heeft aangepakt die legislatuuroverschrijdend zijn.  We zijn nu bezig aan projecten die 

bedacht werden op het eind van de vorige legislatuur en die nu in uitvoering zitten en 

waarvan de uitvoering nog zal lopen tot de legislatuur hierna.  Als je dergelijke grote 

werken als de leiewerken hebt dan ben je soms aanbestedende overheid.  In het geval 

van de leiewerken zijn we dat niet.  Maar dan ben je zowel ‘leider’ met ‘ei’ als met ‘ij’. Als 

we nog even op onze tanden bijten en nog even verder druk uitoefenen dan hebben we 

in de volgende legislatuur nieuwe leieboorden en een nieuwe markt waarbij we trekker 



en uitvoerder zijn van de bestaande plannen.  Ik verwijs ook bv naar de school van 

Stasegem.  Het idee om subsidies aan te vragen dateert van de vorige legislatuur.  Op 

het moment dat we toezegging krijgen op de subsidies zijn we al in het midden van deze 

legislatuur.  Dan moeten er nog plannen gemaakt worden die momenteel uitgevoerd 

worden.  Vandaar dat de financiering investeringsgewijs niet steeds te zien is in de juiste 

legislatuur.  Een ander voorbeeld is de school in Hulste.  Op vandaag hebben wij een 

subsidie aangevraagd.  We weten niet wanneer we die zullen krijgen.  Dat zal ergens in 

de volgende legislatuur zijn of in die erna.  Dan zal de ploeg die dan aan het bewind is de 

werkelijke opstart moeten doen van het bouwdossier.  Je ziet dat grote projecten hun tijd 

duren en daar moet je respect voor hebben.  Je moet durven legislatuuroverschrijdend 

denken en beslissen. 

 

 

3 Jaarrapport 2017. Deel 3 Jaarverslag Stad Harelbeke 2017. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

Ik heb een aantal korte vragen bij het jaarverslag.  Ik merk bij de leegstandsbelasting 

dat het aantal leegstaande woningen stabiel blijft.  De vraag is dan: heeft de belasting 

zijn doel dan niet gemist?  Wat betreft de werking van de kerkhoven stel ik vast dat er 

brieven verstuurd worden naar nabestaanden waarvan het graf van de overledene 

onvoldoende onderhouden is.  Wat is daar het effect van?  Hoe loopt de 

omgevingsvergunning in 2018 die in 2017 uitgesteld werd? 

 

Antwoord van schepen David Vandekerckhove: 

Voor de leegstandsheffing: het is inderdaad zo dat het aantal woningen gelijk blijft maar 

ik ben er zeker van dat zonder heffing het aantal leegstaande woningen spectaculair zou 

gestegen zijn.  We stellen vast dat woningen die op de inventaris komen dat die mensen 

die erop komen inspanningen doen om hun woning te vervreemden of op te knappen.  

Die gaan er dan opnieuw af.  We stellen ook vast dat een aantal eigenaars er reeds lange 

tijd op staan en eigenlijk niet zoveel doen aan de situatie.  Alhoewel ik ook hier een 

kentering zie. Dit jaar zijn er een aantal mensen met een zware heffing toch in actie 

overgegaan. 

Voor de omgevingsvergunning:  de kinderziektes beginnen er stilaan uit te gaan.  

 

Reactie van burgemeester Alain Top i.v.m. de vraag over het kerkhof: 

Ik zou de reacties op die brieven in twee compartimenten willen opsplitsen.  Enerzijds is 

er de kwestie van graven die verzakt zijn.  Daar krijgen we meestal reactie op van de 

nabestaanden die dan opnieuw overgaan tot herstel en rechttrekken van de grafzerk.  

Anderzijds stel je vast dat brieven die gaan over gebrekkig onderhoud en onkruid op de 

graven dat meestal die mensen de concessie aftekenen. Als het combinatie is van beiden 

onderhoud en onkruid en verzakking dan wordt meestal ook afgetekend. 

 

 

4 Budgetwijziging 2018/1. Vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Wij zijn de laatste jaren gewoon dat de budgetwijzigingen louter als technisch worden 

beschreven. Dit betekende dat er geen beleidsevaluatie tussentijds gebeurde tussen twee 

budgetten in, wat feitelijk geen goede evolutie is. 

De huidige Budgetwijziging , die voorligt kan niet als louter technisch worden 

omschreven, daarvoor zijn een aantal wijzigingen te ingrijpend. 

Positief is de creatie via Infrax van een verkavelings- en rioleringsfonds van 880 000 

euro, waaruit ook de volgende jaren kan geput worden. 

Minder positief is de weinig transparante wijze waarop de subsidie aan de E3 werd 

verhoogd tot 156 000 euro per jaar, wat tot nadenken stemt. 

 



Uit de cijfers komt de onderwijssector als de Big Spender naar voor: 

-Project School Zuid: 300 000 euro in meer voor prijsherzieningen 

-AHA- project: 50 000 euro in meer door prijsherzieningen (vertragingen kosten ook 

geld) 

-de containerklassen school Noord: nog eens 100 000 euro bovenop het oorspronkelijke 

bedrag zodat wij op ruim 300 000 euro uitkomen 

-Huur VTI tijdens bouw school Zuid: nog eens 44 000 euro bovenop de vastgestelde 83 

200 euro. 

 

Dit betekent in totaal bijna 500 000 euro in meer door herzieningen, vertragingen, 

verrekeningen en misrekeningen. Er loopt duidelijk iets mis bij de voorbereiding van de 

onderwijsdossiers. En over het openbaar toilet hebben wij het straks. 

Deze budgetwijziging leest als een blunderboekje, die door de cijfers pijnlijk worden 

geïllustreerd. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij deze budgetwijziging niet zullen goedkeuren. 

 

 

6 Burgerparticipatie bij energieprojecten. 

 

Tussenkomst raadslid Tijs Naert: 

Ik verwijs graag naar de tussenkomst van Christine Moreel vandaag hier voorafgaand 

aan deze gemeenteraad willen ze pleiten dat zorgen voor Harelbeke ook zorgen is voor 

de wereld. Dit agendapunt past hier perfect in. Het past ook in de beleidsnota van de 

stad.  Ik juich dit initiatief enkel toe en ben blij dat de stad kan samenwerken met 

Vlaskracht. 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Wil dit zeggen dat Vlaskracht altijd zal samenwerken met Leiedal? 

 

Antwoord van schepen Inge Bossuyt: 

Neen.  Vlaskracht is een autonoom initiatief.  Er kan rechtstreeks met private bedrijven 

maar ook rechtstreeks met de stad of rechtstreeks met Leiedal aan de slag om hun 

initiatieven tot stand te laten komen. 

 

 

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

(100.000 euro excl. btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Marijke Ostyn: 

Ik begrijp in dit dossier het gemeentebestuur echt niet.  In de tekst staat er letterlijk: het 

is aan de gemeente om de erfgoedaspecten af te wegen en dan plaatsen we het 

openbaar toilet in het zicht van het meest zichtbare beschermd monument.  Nemen jullie 

dit advies van erfgoed wel ernstig? 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Wij zullen hier niet veel woorden meer aan vuil maken.  We hebben daar uitgebreid over 

gediscussieerd in de raadscommissie.  We gaan niet akkoord met de quotering die 

gebruikt wordt.  We zullen tegen dit agendapunt stemmen. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

We hebben de overweging wel degelijk ernstig genomen.  Ook op de vorige 

gemeenteraad heb ik reeds duiding gegeven bij de afwegingen die gemaakt werden.  

In het vorige raadsdossier zaten de adviezen er niet bij maar die waren wel degelijk 

aanwezig op het stadhuis. 

 

  



Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

De eerlijkheid gebiedt mij om even mijn amendement van vorige keer te herformuleren.  

Ik heb inderdaad niet gespecifieerd dat het toilet op de markt moest komen.  Ik heb 

gezegd in het centrum van Harelbeke.  Maar ik moet er onmiddellijk ook bijzeggen dat de 

CD&V fractie het amendement zoals ik het heb geformuleerd niet heeft goedgekeurd dus 

zich niet heeft uitgesproken over de plaats van het toilet en over het amendement zelf.  

De eerlijkheid gebiedt ons ons af te vragen: zijn we voor of tegen een openbaar toilet en 

ik roep iedereen op de discussie over de plaats niet te gaan misbruiken om te maskeren 

of je er nu voor of tegen bent. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Ik raad collega Stijn Derammelaere aan om wel degelijk ook actief en aanwezig te zijn op 

commissievergaderingen.  In een commissievergadering laatstleden hebben we een 

voorstel van iemand van de Sp.a fractie in overweging genomen.  Een voorstel dat 

refereerde naar het stationsplein.  Dat komt voor ons zeker in aanmerking. 

 

 

13 Leveren en plaatsen van containerklassen voor school noord Harelbeke.  

Goedkeuring bestek, raming (293.365 euro + 6% btw.) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Bij dit dossier, dat plots bij de budgetbesprekingen eind 2017 opdook, zijn er heel wat 

vragen te stellen: 

1) Ondanks de vele technische bijlagen over de containers, vind ik geen antwoord op 

volgende vraag: Wat is hier de maatschappelijke behoefte en wat is hier de specifieke 

situatie in Hulste? 

Wat is het achterliggend pedagogisch concept dat dergelijke ingreep noodzakelijk maakt? 

2)Welk overleg is er geweest met de Vrije School in Hulste ,vanuit de unieke 

mogelijkheid dat daar capaciteit beschikbaar was. Wat was het antwoord op het aanbod 

van de vrije school? 

Wat was het antwoord op het aanbod van de Chiro de Sprokkels om hun heem ter 

beschikking te stellen. 

3)Welke subsidies kunnen voor dit project bekomen worden? Indien niet, hoe 

verantwoord je dan de urgentie van dit dossier t.o.v. andere dossiers in het gemeentelijk 

en het vrij onderwijs? 

4)Is er nooit overwogen om een tijdelijke leerlingenstop in te voeren in afwachting van 

de realisatie van de geplande nieuwbouw? 

5)Ik heb hier de evolutie van de leerlingencijfers van vier andere scholen, die een 

aangroei kennen tijdens de voorbije vijf jaar en ook het concept co-teaching genegen 

zijn: 

-H. Hart Centrum: + 98 leerlingen 

-St. Ritaschool: +39 leerlingen 

-Mariaschool: + 39 leerlingen 

-St. Augustinus: + 56 leerlingen 

 Hier wordt gewerkt aan structurele oplossingen op termijn met subsidiering. 

 

Als de stad echt een regierol wil spelen in het onderwijs , dan zal ze wat behoedzamer  

moeten omgaan met haar eigen middelen. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Er is wel degelijk een behoefte aan een extra gebouw in Hulste.  Elk jaar hebben we 1 

extra klaslokaal nodig voor de komende 3 jaar.  Het bedrag dat in het budget voorzien 

werd was onderraamd omdat het uitging van de klassieke klascontainers.  We willen een 

duurzamer oplossing voor een langere periode dat ook rekening hield met co-teaching en 

met trappen in het containergebouw.  Wat betreft uw vraag rond de vrije basisschool van 

Hulste: er was geen bereidheid om mee te gaan in een samenverhaal.  Ik wacht nog 

steeds op een antwoord van hen.  Ik vind het straf dat u meldt dat er wel degelijk een 



voorstel was.  Ik heb er in elk geval geen ontvangen.  Nu bij onze scholen eerlijk gezegd 

is men ook niet zo happig om een deel van de basisschool weg te trekken naar het 

gebouw van de vrije school.  Wat betreft het alternatief van het gebouw van de chiro: 

ook dat hebben we geprobeerd maar eigenlijk moesten we alle lokalen zelf financieren 

om dan eigenlijk nog geen baas te zijn in eigen huis.  Ook binnen de leiding was er 

weinig bereidheid om te gaan delen met de stedelijke basisschool noord.  Inderdaad het 

dossier is een stukje geforceerd.  Het is vooruit getrokken maar nu zitten we al met 9 

klassen en gebruiken we de turnzaal al dubbel als eetzaal en eten we in 2 shiften.  Er 

moet daar iets gebeuren of de zaak zal ontploffen. 

Rond de vraag van de leerlingenstop: daar willen we een studie maken over langere 

termijn.  

 

Reactie van raadslid Rik Pattyn: 

Ik begrijp het groeimodel niet dat u schetst.  De groei zat hem in de afgelopen periode.  

Nu is er toch een stagnatie.  Er was bij mijn weten wel degelijk een voorstel uit het vrij 

onderwijs. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Dat heb ik niet gekregen. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Laat ons hier duidelijkheid scheppen: als er een voorstel is dan stel ik voor dat u het 

toont. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

 

Punt 4: 

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,. 

 

 

Punt 5: 

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,. 

 

 

Punt 12: 

Stemden tegen de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Donald Langedock, Olivier 

Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, 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 14.05.2018 dat als goedgekeurd mag worden 

beschouwd. 

 

 



 

De zitting eindigt om 22.45 u. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


