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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 AUDIO. Jaarrekening 2017. Kennisname. 

De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 de toetreding van het OCMW tot de vereniging 

AUDIO goedgekeurd. 

 

Op 14 juni 2018 keurde de raad van beheer van AUDIO de jaarrekening 2017 goed. 

 

Conform artikel 193, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, werd de jaarrekening en het 

desbetreffende besluit van de raad van beheer van AUDIO overgemaakt ter kennisname 

aan de OCMW-raad van Harelbeke. 

 

Conform de artikelen 228 en 174 §2 van het OCMW-decreet dient de jaarrekening tevens 

bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen, dus ook aan 

de gemeenteraad van Harelbeke. 

Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen zoals AUDIO moeten immers beheerd worden 

volgens dezelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en 

toezicht. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van AUDIO.    

 

De gemeenteraad kan binnen de vijftig dagen na verzending zijn eventuele opmerkingen 

ter kennis brengen van de provinciegouverneur, aan wie het toekomt de jaarrekening 

van AUDIO definitief goed te keuren. 

 

Er wordt voorgesteld geen opmerkingen te formuleren. 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Brownfieldconvenant site Lano. Goedkeuren addendum. 

In de gemeenteraad van 21.12.2015 werd een brownfieldconvenant goedgekeurd voor 

de site Lano, gelegen tussen de Zuidstraat en de Beeklaan. 

 

Een brownfield wordt door OVAM gedefinieerd als een terrein die door de aanwezige 

bodemverontreiniging niet meer gebruikt kan worden. Heel vaak betreft het voormalige 

industriële terreinen, die in aanmerking komen voor een nieuwe bestemming. 

 

Een brownfieldconvenant heeft als doel de bestuurlijke begeleiding en uitvoering van een 

brownfieldproject te bewerkstelligen. Heel concreet leidt dit tot stedenbouwkundige 

voordelen (vooral qua timing), fiscale en financiële stimuli, opschorting 

leegstandsheffing, e.d. 

 

Het addendum heeft tot doel de actoren te actualiseren. De brownfield werd op 

28.04.2016 door Lano overgedragen aan Textile Developments, waardoor Lano vrij was 



van verbintenissen in het kader van dit Convenant. Lano is vervolgens op 01.04.2018 

middels een aangetekend schrijven uitgetreden uit het convenant. Textile Developments 

en Fegarder hebben een akkoord voor de overdracht van een deel van de brownfield aan 

Fegarder, waardoor deze laatste toetredende actor wordt. 

 

Het komt de gemeenteraad toe het addendum aan het brownfieldconvenant goed te 

keuren. 

 

 

3 Aankoop van 221m² grond uit het perceel-Bruyelstraat 6 i.f.v. een trage 

wegontsluiting naar Ter Kerke. Goedkeuren ontwerpakte zoals voorgelegd 

door de Vlaamse dienst Vastgoedtranscaties. 

Tijdens de samenstelling van het kosteloze overdrachtsdossier (zoals goedgekeurd door 

de raad op 18.06 jl.) voor de verkaveling Ter Kerke, werd de mogelijkheid onderzocht om 

een groene, trage (voet)wegverbinding te voorzien tussen die wijk Ter Kerke, via de 

oude begraafplaats rond de kerk en naar het dorpsplein van Bavikhove. De beste optie 

om dit te realiseren bleek de aankoop van een stukje grond uit de tuin van de pastorie in 

de Bruyelstraat 6 waarop de stad die verbinding vervolgens kan aanleggen.   

 

Uit het landmetersplan van de heer Martin Verbeure van 21.11.2017 blijkt dat de aan te 

kopen grond 221 m² groot is. De onderhandelingen met de eigenaar werden door de 

Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties gevoerd en resulteerden dit voorjaar in de 

principiële verkoopbereidheid van de Kerkfabriek. Bovenop de overeengekomen prijs, die 

conform het schattingsverslag van Vastgoedtransacties is, zal de stad zorgen voor een 

nieuwe en duurzame kastanjehouten afsluiting op de nieuwe perceelgrens.  

 

De uitgave is voorzien onder (AR) 220100 / (BI) 020000 van het investeringsbudget 

2018. De financieel directeur geeft visum voor deze aankoop. 

 

De ontwerpakte van Vastgoedtransacties ligt thans voor om goed te keuren. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de overeengekomen modaliteiten zoals 

voorzien in de ontwerpakte goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien deze aankoop een daad van beschikking omtrent 

een onroerend goed van de stad betreft die niet nominatief in het budget is vermeld 

(artikel 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

 

4 Erfpacht op het stadspaviljoen in de K.LeopoldIIIlaan nr. 71. Goedkeuren 

erfpachtvoorwaarden ten voordele van de VZW Vrijzinnig Centrum De Geus 

zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd van de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties. 

Sinds een tiental jaren gebruikt VZW Vrijzinnig Centrum De Geus een paviljoen dat deel 

uitmaakt van de stadsinfrastructuur op het K. Leopold-III-plein 71, gekend als de 

Arendswijksite én kadastraal als deel van perceel 1528b3 (3de afdeling, sectie d).  

Het zuidwestelijke gelegen paviljoen op de hoek van het K. Leopold-III-plein, met 

bijhorende uitbouw is in exclusief gebruik bij deze VZW, doch zonder hiertoe over een 

formeel gebruikscontract met de stad te beschikken.  

 

Om haar gedoogd gebruik van voormeld paviljoen ook voor de toekomst te garanderen, 

vraagt de VZW om hiertoe formele en langdurige gebruiksrechten te bekomen.  

In zitting van 6 februari 2018 ging het schepencollege principieel akkoord met een 

langdurig zakelijk recht onder de vorm van een erfpacht én met een extra voorwaarde 



qua HERhuisvesting. Namelijk dat “aangezien de stedenbouwkundige bestemming (= 

zone voor gemeenschapsvoorzieningen) hier niet 100% zeker aan te houden is op  

(middel-)lange termijn, er als extra engagement van de erfpachtgever ten voordele van 

de erfpachter in de akte wordt opgenomen dat bij eventuele vervreemding of 

herbestemming van dit paviljoen, er een nieuwe, evenwaardige huisvesting voor de VZW 

zal worden voorzien.” 

 

De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties legt thans de ontwerpakte aan de raad ter 

goedkeuring voor, evenals alle daarin vervatte erfpachtvoorwaarden (inclusief voormelde 

herhuisvestingsclausule, de termijn van 50 jaar en de symbolische vergoeding). 

 

Het komt de raad toe deze erfpachtvoorwaarden goed te keuren.   

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 43 par. 2, 12° van het 

gemeentedecreet gezien de verrichting niet nominatief in het budget is opgenomen. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

5 Uniforme algemene politieverordening. Negende wijziging.  

 

1. Sommige aannemers laten hun omleidingsborden en de voeten van deze borden 

rondslingeren. Hetzelfde geldt soms voor parkeerverbodstekens en voeten bij inname 

van het openbaar domein. 

 

Het college vroeg zich af of dit kan worden beschouwd als zwerfvuil en kan worden 

beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie(GAS). 

 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn de omleidingsborden - en ook parkeerborden 

- en de gebruikte voeten geen sluikstort. Het gaat niet om afval in de zin van de 

algemene politieverordening (APV). 

Het APV moet trouwens als strafwet strikt geïnterpreteerd worden.  

In de regels met betrekking tot de privatieve inname van openbaar domein is evenmin 

een toepasselijke bepaling te vinden. 

 

Art. 51 APV kan eventueel wel worden aangevuld met de nog niet voorziene (cursieve) 

bepaling:  

 

"Iedere persoon die het openbaar domein en de openbare weg in gebruik neemt, is ertoe 

gehouden - bij het beëindigen van de privatieve inname - het openbaar domein in zijn 

oorspronkelijke staat te herstellen, opnieuw volledig vrij te maken en eventueel 

signalisatiemateriaal te verwijderen. Deze verwijderingsverplichting geldt ook voor 

omleidingsborden en hun toebehoren, zoals voeten, zodra de omleiding een einde heeft 

genomen." 

 

2. De APV is in de politiezone grotendeels uniform, zodat overleg in het politiecollege 

en tussen de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk aangewezen was. 

 

Op 09.05.2018 besloot het politiecollege het volgende: 

 

"Verzoekt de juridische dienst van de stad Harelbeke met de gemeente Deerlijk te 

overleggen in functie van de opstart van een wijziging van de APV. 

 

Verzoekt ondertussen ook de diensten grondgebiedszaken en facility van de stad 

Harelbeke om het probleem onder de aandacht te brengen van de aannemers en de 



gebruikers van het openbaar domein. Dit kan gebeuren naar aanleiding van de 

communicatie die sowieso al met de aanvragers wordt gevoerd.  

 

Na aanpassing van de APV moet de opruimverplichting expliciet in de vergunningen 

worden opgenomen." 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Deerlijk heeft op 

23.05.2018 principieel beslist tot vervanging van art. 51 van de APV door de voormelde 

nieuwe tekst.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke heeft 

op 05.06.2018 principieel beslist tot vervanging van art. 51 van de APV door de 

voormelde nieuwe tekst. Overeenkomstig art. 4, par. 5 van de wet van 24.06.2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties werd beslist advies aan de 

jeugdraad te vragen. 

 

De gemeenteraad sluit zich bij dit standpunt van het college aan.   

 

3. Op het niveau van de APV houdt het voorgaande in dat art. 51 APV opnieuw moet 

worden geformuleerd. 

 

4. De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° van het 

Gemeentedecreet en art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet.   

 

De voorgestelde wijziging heeft de handhaving van de openbare orde in de ruimste zin 

van het woord als voorwerp. 

 

5. Er werd, overeenkomstig art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties advies gevraagd aan de jeugdraad.   

 

De jeugdraad heeft bij brief van 11 juni 2018, ontvangen bij mail van 22 juni 2018, 

positief geadviseerd. 

 

6. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld artikel 51 van de algemene 

politieverordening van de stad Harelbeke aan te vullen met volgende tekst: 

 

“Iedere persoon die het openbaar domein en de openbare weg in gebruik neemt, is ertoe 

gehouden - bij het beëindigen van de privatieve inname - het openbaar domein in zijn 

oorspronkelijke staat te herstellen, opnieuw volledig vrij te maken en eventueel 

signalisatiemateriaal te verwijderen. Deze verwijderingsverplichting geldt ook voor 

omleidingsborden en hun toebehoren, zoals voeten, zodra de omleiding een einde heeft 

genomen.” 

 

 

6 W13. Goedkeuren statutenwijziging naar aanleiding van het DLB (decreet 

lokaal bestuur). 

Het college van burgemeester en schepenen hechtte in de zitting van 30.09.2014 zijn 

akkoord aan de oprichting “W13” – OCMW vereniging van publiek recht goed. 

 

Naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) is er een hervorming van de 

huidige OCMW-verenigingen. 

 

Het DLB zal geen inhoudelijke impact hebben op de werking van de W13, maar wel op 

een aantal bepalingen in de statuten die aldus moeten aangepast worden om conform 

met het nieuwe DLB te kunnen werken. 

 



De raad van beheer van W13 opteerde op 23.02.2018 om in het kader van een goed 

bestuur alles in gereedheid te brengen zodat W13 vanaf 01.01.2019 in overeenstemming 

met nieuwe DLB zou kunnen werken. 

 

De raad van beheer van W13 keurde op 30.03.2018 de statutenwijziging goed. Deze 

statutenwijziging houdt geen verzwaring van de verplichting in en brengt geen 

vermindering van de rechten van de deelgenoten teweeg. Bijgevolg dient er vooraf geen 

instemming van alle deelgenoten te worden gevraagd. 

 

De raad van beheer van W13 heeft op 30.03.2018 beslist om de voorgestelde 

statutenwijziging voor te leggen aan de algemene vergadering van 25.05.2018. 

 

De statutenwijziging werd vooraf ter kennis gegeven aan het college van burgemeester 

en schepenen op de zitting van 24.04.2018. 

 

De algemene vergadering hechtte op 29.06.2018 keurde de statutenwijziging goed zoals 

voorgesteld. De algemene vergadering besliste ook om overeenkomstig het OCMW-

decreet de statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van 

de deelgenoten/de raad van bestuur van het CAW Zuid-West-Vlaanderen en de Vlaamse 

Regering.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van W13 naar aanleiding van 

het DLB goed te keuren.  De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 220 van het 

OCMW-decreet van 19.12.2008. 

 

 

7 Vragenkwartiertje. 


