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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Budgetwijziging 2018/2. Vaststelling. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Vaststellen straatnamen voor drie nieuw aan te leggen straten tussen de Beeklaan 

en de Zuidstraat in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

3 Vaststellen straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de 

Vierkeerstraat in Bavikhove. Principiële vaststelling. 

4 Vaststellen straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de Bosdreef 

in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

5 Infrastructuurwerken project "De Stip", Deerlijksesteenweg z/n, 8530 Harelbeke. 

Goedkeuren tracé der werken.  

6 Subsidiereglement voor Harelbeekse schoolprojecten die bijdragen aan de realisatie 

van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties tijdens schooljaar 

2018-2019.  Goedkeuring. 

7 Kosteloze overdracht van grond langs de Kuurnsestraat door verkavelaar Befina 

aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

8 Infrastructuurwerken Blauwhuisstraat (Muizelstraat, Muizelhof, Aardappelstraat, 

Blauwhuisstraat, Klein Harelbekestraat). Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 

met Fluvius System Operator CVBA. 



9 Vervangen gascabine, aansluiten marktkast en vervangen kabeldistributienet 

Hospitaalstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming (22.281,21 euro incl. btw 

(0% btw)) en gunningswijze. 

10 Collectorwerken R8. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CVBA Infrax en 

NV Aquafin. 

DEPARTEMENT FACILITY 

11 Groot onderhoud wegen 2017. Herstel asfaltwegen.  Goedkeuring verrekening 2. 

12 Groot onderhoud wegen 2018.  Herstel asfaltwegen.  Goedkeuring verrekening 3. 

13 Leveren en plaatsen van urnekelders 2018.  Goedkeuring bestek, raming (16.940 
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medecontractant)) en gunningswijze. 
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excl. btw + 21% btw (12.790,76 euro Btw medecontractant)) en gunningswijze. 

15 Installaties, machines en uitrusting Jeugd. Leveren en plaatsen speeltoestellen 

Goudwinde en Bistierland.  Goedkeuring bestek, raming (12.396,69 euro + 21% 

btw) en gunningswijze . 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

16 Toetreding aankoopcentrale gemeente Beveren met het oog op de  verwerving van 

software voor het beheer van innames van de openbare weg. 

17 Aanleg kringstructuur glasvezelnetwerk .  Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

(11.654 euro excl. btw + 21% btw) en gunningswijze. 

18 Statutenwijziging Zorgbedrijf Harelbeke.  Goedkeuring. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

19 Kerkfabriek St-Rita. Goedkeuren derde wijziging MJP 2014-2019. 

20 Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren vijfde wijziging MJP 2014-2019. 

21 Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren zesde wijziging MJP 2014-2019. 

22 Kerkfabriek St-Augustinus. Goedkeuren wijziging MJP 2014-2019. 

23 Kerkfabriek St-Amand. Goedkeuren wijziging MJP 2014-2019. 

24 Kerkfabrieken. Aktename budgetwijziging 2018. 

25 Kerkfabrieken. Aktename budget 2019. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

26 Vragenkwartiertje. 



*** 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1. Budgetwijziging 2018/2. 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 de 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 35.302.138 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

37.458.775 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget bedraagt 6.000.957 

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

gecumuleerd budgettair resultaat van 5.335.882 euro. Na aftrek van de bestemde 

gelden, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 3.156.410 euro over. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 01.10.2018. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 onthoudingen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

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

voorgaande cijfers. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 



2. Vaststellen straatnamen voor drie nieuw aan te leggen straten tussen de 

Beeklaan en de Zuidstraat in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De oude bedrijfsgebouwen op de site LANO tussen de Zuidstraat en de Beeklaan worden 

gesloopt en op de vrijgekomen site worden een aantal bouwprojecten voorzien. 

 

Op 25.07.2017 werd door het college een verkavelingsvergunning verleend aan B.V.B.A. 

BOUWONDERNEMING GINO FEYS, Vlasaardstraat 25 – 8210 ZEDELGEM.  Er wordt 

voorzien in 24 kavels voor woningbouw, waarvan een aantal kavels gelegen zijn langs 

een nieuwe straat nabij de Beeklaan. 

 

Op diezelfde site werd op 14.11.2017 door het college een stedenbouwkundige 

vergunning verleend aan B.V.B.A. TOP HOME BUILDING & TEXTILE DEVELOPMENTS, 

Tieltstraat 36 – 8720 DENTERGEM voor het bouwen van 41 woningen. De woningen 

worden voorzien langs twee nieuwe straten nabij de Beeklaan. 

 

Dit betekent dus dat er drie nieuwe straatnamen moeten worden gezocht. 

 

Het college heeft op 12.06.2018 beslist om de procedure straatnaamgeving op te starten. 

Er werd informeel advies ingewonnen bij de stedelijke cultuurraad en de heemkundige 

kring “ De Roede”.  

 

De Roede stelt in een schrijven van 01.07.2018 voor: 

 

- Weverijstraat 

- Burgemeester Gerard Joseph Lanneaustraat 

- Albert Vandammestraat 

- Weggevoerdenstraat 

- Civiel-arbeidersstraat 

- Vuurkruisersstraat 

- Arsène Mattonstraat 

 

De Cultuurraad stelt op 04.07.2018 voor om geen persoonsnamen te gebruiken, maar 

om meer algemene termen te gebruiken die verwijzen naar de tapijtenweverij die er was 

gevestigd, zoals Ververijstraat. 

 

Het college nam in zitting van 11.09.2018 kennis van de voorstellen van De Roede en de 

Cultuurraad. 

 

Het college stelt voor de nieuw aan te leggen wegen tussen de Beeklaan en de Zuidstraat 

de namen “Burgemeester Lanneaustraat” (dwarse straat), “Albert Vandammestraat” en 

“Weggevoerdenstraat” (parallelle straten) te geven. 

 

De gemeenteraad dient de nieuwe straatnamen “Burgemeester Lanneaustraat”, “Albert 

Vandammestraat” en “Weggevoerdenstraat” principieel vast te stellen.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het decreet van 28.01.1977 zoals gewijzigd bij decreet van 29.11.2002 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 



 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt principieel beslist om de drie nieuw aan te leggen wegen tussen de Beeklaan en 

de Zuidstraat in Harelbeke de volgende namen te geven:  “Burgemeester 

Lanneaustraat”, “Albert Vandammestraat” en Weggevoerdenstraat”. 

3. Vaststellen straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de 

Vierkeerstraat in Bavikhove. Principiële vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 26.09.2017 werd door het college een stedenbouwkundige vergunning aan MIJN 

HUIS, Marktstraat 80 – 8530 Harelbeke afgeleverd voor het bouwen van 12 sociale huur- 

en koopwoningen. 

 

De 12 woningen worden voorzien langs een nieuwe insteekstraat van de Vierkeerstraat 

te hoogte van de huisnummers 84 en 86 in Bavikhove. 

 

Dit betekent dus dat er een nieuwe straatnaam moet worden gezocht. 

 

Het college heeft op 19.06.2018 beslist om de procedure straatnaamgeving op te starten. 

Er werd informeel advies ingewonnen bij de stedelijke cultuurraad en de heemkundige 

kring “ De Roede”.  

 

De Roede deed in een schrijven van 06.07.2018 volgende voorstellen uit het thema ‘Vlas’ 

omwille van het vlasverleden van Bavikhove. 

 

- Hagen of Vlashagen 

- Repel 

- Schoof of Vlasschoof 

- Slijter of Slijters 

- Vlasakker 

- Vlasbloem 

- Vlasgaard of Vlashaard of Vlasschaard 

- Vlaskapel 

- Vlasveld 

- Vlaswerker of Vlaswerkers 

- Wiedster of Wiedsters 

 

De cultuurraad laat op 04.07.2018 weten het voorstel van De Roede te volgen, maar 

doet ook nog de suggestie Zwingelstraat. 

 

Het college nam in zitting van 11.09.2018 kennis van het voorstel van De Roede en de 

Cultuurraad en stelt voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de Vierkeerstraat in 

Bavikhove de naam “Vlasveld” te geven. 

 

De gemeenteraad dient de nieuwe straatnaam “Vlasveld” principieel vast te stellen.  



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het decreet van 28.01.1977 zoals gewijzigd bij decreet van 29.11.2002 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt principieel beslist om de nieuw aan te leggen insteekstraat van de 

Vierkeerstraat in Bavikhove als naam “Vlasveld” te geven. 

4. Vaststellen straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de 

Bosdreef in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 27.03.2018 werd door het college een verkavelingsvergunning afgeleverd aan N.V. 

GROEP HUYZENTRUYT, Wagenaarstraat 33 – 8791 Beveren-Leie voor het verkavelen van 

grond in 8 loten. 

 

De 8 loten worden voorzien langs een nieuwe insteekstraat van de Bosdreef ter hoogte 

van de huisnummers 40 en 46. 

 

Dit betekent dus dat er een nieuwe straatnaam moet worden gezocht. 

 

Het college heeft op 19.06.2018 beslist om de procedure straatnaamgeving op te starten.  

 

Er werd op 22.06.2018 informeel advies ingewonnen bij de stedelijke cultuurraad en de 

heemkundige kring “De Roede”. Vanwege de stedelijke cultuurraad werd geen advies 

ontvangen. 

 

De Roede laat op 06.07.2018 weten dat zij geen toponiem of lokaal-historisch onderwerp 

hebben teruggevonden dat aan deze locatie kan worden gekoppeld. Zij suggereren om 

net zoals indertijd voor de uitbreiding van de Bosdreef in oostelijke richting is gebeurd, 

ook aan deze nieuwe uitbreiding in westelijke richting de naam Bosdreef te geven. 

 

De dienst stedenbouw meldde dat dit niet mogelijk is, zonder het deel van de Bosdreef in 

oostelijke richting helemaal te hernummeren. De dienst stedenbouw stelde voor om toch 

voor een nieuwe straatnaam te kiezen. 

 

Het college nam in zitting van 11.09.2018 kennis van het schrijven van De Roede en de 

opmerking van de dienst stedenbouw en stelt voor de nieuw aan te leggen insteekstraat 

van de Bosdreef naam “Boskant” te geven. 

 

De gemeenteraad dient de nieuwe straatnaam “Boskant” principieel vast te stellen.  



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het decreet van 28.01.1977 zoals gewijzigd bij decreet van 29.11.2002 tot 

bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Er wordt principieel beslist om de nieuw aan te leggen insteekstraat van de Bosdreef in 

HARELBEKE als naam “Boskant” te geven. 

 

5. Infrastructuurwerken project "De Stip", Deerlijksesteenweg z/n, 8530 

Harelbeke. Goedkeuren tracé der werken.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het project ‘De Stip’ omvat de reconversie van een voormalige industrie-site (Nebim-

site) tot een gebied waar wonen en kleinschalige bedrijvigheid gecombineerd worden. 

 

De bewuste site is gelegen tussen de Deerlijksesteenweg en de spoorweg Kortrijk - Gent. 

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich rijwoningen, het politiekantoor, het 

industrieterrein ‘De Geit’ en het oorlogskerkhof. 

 

De bestaande gebouwen op de site Nebim en de handelswoning van stoffenzaak ‘Den 

Beer’ worden gesloopt. Ook de verharding wordt verwijderd. De bodem wordt gesaneerd. 

 

De site heeft een oppervlakte van 22.982m², hiervan wordt volgens de ontwerper 

9157m² bebouwd.  

 

De site kan worden opgedeeld in: 

 

- KMO-zone 

- Woonzone 

- Zone voor polyvalente bedrijfsruimtes ter ondersteuning van bedrijfsunits op het 

terrein. 

 

De site wordt ontsloten via één toegangsweg die loodrecht aansluit op de 

Deerlijksesteenweg. De toegangsweg wordt voorzien links van de perceelsgrens met het 

politiekantoor. Ter hoogte van de aansluiting met de Deerlijksesteenweg worden 

verkeersremmende maatregelen genomen door toevoeging van een berm in prefab beton 

elementen ingevuld met beton.  

 



De toegangsweg tot de site sluit aan op een tweede centrale weg. Alle gebouwen op de 

site vinden hun aansluiting op deze twee assen. Ten noorden van de site zal een fiets-o-

strade worden aangelegd.  

 

De site is gelegen in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) “Industrie-Eilandjes” – Deelplan 

Deerlijksesteenweg deels in een zone voor wonen in de ruime zin en deels in een zone 

voor lokale bedrijvigheid. 

 

Voor de uitrusting van dit project dient wegenis en infrastructuur aangelegd te worden. 

 

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

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

bouwheer/aanvrager legt, zal overeenkomstig artikel 75 van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning van 25.04.2014 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 

vergunningverlenende overheid, hetzij het college van burgemeester en schepenen. 

 

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

en schepenen worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

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

nauwkeurig bepaald is in het RUP “Industrie-Eilandjes” (zie art. 31 van het decreet van 

25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Art. 31 en 75 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. 

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

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

“Infrastructuurwerken in project ‘De Stip’, Deerlijksestraat z/n, 8530 Harelbeke”. 

6. Subsidiereglement voor Harelbeekse schoolprojecten die bijdragen aan de 

realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

tijdens schooljaar 2018-2019.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds 2011 beschikt de stad Harelbeke een Groen Ridderconvenant.  Dit convenant had 

als doel om alle Harelbeekse scholen te stimuleren om MOS (Milieuzorg Op School) te 

integreren in hun schoolbeleid. Scholen dienden minstens 15 actiepunten uit te voeren 

uit een lijst van 51 acties rond diverse thema’s (mobiliteit, afval, energie, water en 

duurzaamheid). In ruil ontving de school een subsidie in functie van het aantal 

uitgevoerde acties en leerlingen.  



 

De voorbije jaren namen alle lagere scholen deel aan het Groene Ridderconvenant. 

Gemiddeld voeren de scholen 33 actiepunten uit. Voor het schooljaar 2017-2018 werd er 

6.360 euro subsidie toegekend aan de scholen. 

 

De milieudienst stelt echter vast dat een aantal actiepunten jaarlijks standaard worden 

behaald, zoals plaatsen van drinkfonteinen en spaartoets op de toiletten, verplichten van 

brood- en koekendozen, aankoop van FSC-papier, deelname aan Wereldwaterdag of 

fietscampagnes… . Scholen worden door dit convenant niet meer uitgedaagd om 

vernieuwend rond het milieuthema te werken. Het convenant is aan een hervorming toe. 

 

In 2017 werd de stad Harelbeke geselecteerd als één van de 20 pilootgemeenten in het 

SDG-project (Substainable Development Goals) van de VVSG. Eén van de targets onder 

SDG 4 “Kwaliteitsvol onderwijs” is ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle leerlingen kennis 

en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, 

onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, 

mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en 

geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de 

bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 

 

Om scholen te betrekken binnen het SDG-traject wordt voorgesteld om het Groene 

Ridderconvenant om te vormen tot een Rainbow Warrior Convenant (dit verwijst naar de 

verschillende kleurrijke SDG-iconen) waarbij alle Harelbeekse scholen gestimuleerd 

worden om samen met leerkrachten, leerlingen en ouders te werken rond SDG’s. 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 wordt een overgangsjaar voorzien waarbij scholen die 

één schoolproject dat kadert binnen de SDG’s uitvoeren een subsidie kunnen bekomen 

op voorwaarde dat er dit schooljaar een SDG-vorming wordt gevolgd door minstens 2 

leerkrachten (of directie). Deze vorming zal door de stad worden aangeboden. 

 

Voor de opmaak van een definitieve versie van een nieuw convenant werken de 

milieudienst van de stad en de dienst welzijn van het Huis van Welzijn samen met de 

Howest Hogeschool van Kortrijk (binnen het postgraduaat duurzame ontwikkeling dat 

Howest samen met Hogeschool Vives organiseert), met het Wereldhuis (Roeselare) en 

met de MOS-dienst van de provincie.  

 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zou van start worden gaan met een soort schakelboek 

waarbij leerlingen via aaneengeschakelde lokale SDG-acties een volledig traject 

doorlopen. De opmaak van dit schakelboek maakt deel uit van de samenwerking met 

Howest/Vives en wordt daar als eindwerk van één van de studenten postgraduaat 

“Duurzaamheid Ontwikkeling” uitgewerkt. 

 

De voorbije jaren was er een budget voorzien van 5.000 euro.  Er wordt voorgesteld om 

dit budget te behouden. In totaal zijn er zo’n 2.650 leerlingen in de Harelbeekse scholen. 

Indien dit budget wordt verdeeld per leerling, dan kan er 1,9 euro per leerling bekomen 

worden bij het indienen van een SDG-project. 

 

De drempel wordt niet hoog gelegd maar het volgende wordt verwacht: 

 

- een schoolbreed gedragen interactieve actie waarbij kinderen minstens 

kennismaken met de verschillende SDG’s; 

- een engagement van de scholen om het thema van de SDG’s verder binnen het 

pedagogisch project van de scholen een plaats te geven; 

- de deelname van 2 leerkrachten aan een vorming die door de stad zal worden 

aangeboden.  

  

De timing is de volgende: 



 

- vorming voor leerkrachten rond SDG’s: periode december 2018 – januari 2019; 

- indienen van een projectvoorstel tegen uiterlijk 31.01.2019; 

- rapportering over het uitgevoerde project uiterlijk 31.05.2019; 

- evaluatie door milieudienst tegen uiterlijk 15 juni 2019.   

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Art. 42, par. 2, 2° van het gemeentedecreet. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het subsidiereglement voor schoolprojecten die bijdragen aan de realisatie van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wordt, onder de navolgende 

titel, voor het schooljaar 2018-2019 als volgt vastgelegd: 

 

Subsidie voor schoolprojecten die bijdragen aan de realisatie van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties tijdens het schooljaar 2018-2019 

 

Deze subsidie wenst schoolprojecten te ondersteunen die bijdragen tot de realisatie van 

de volgende target onder SDG 4 “Kwaliteitsvol onderwijs”: zorgen dat tegen 2030 alle 

leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te 

bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame 

levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van 

vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit 

en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 

 

Deel I: DE AANVRAGER 

 

Art. 1: Harelbeekse school 

De aanvrager is een basis- of een secundaire school gevestigd in Harelbeke. Deze wordt 

vertegenwoordigd door de directeur. 

 

Art. 2: Verplichte vorming 

De aanvrager neemt deel aan een basisvorming rond SDG’s tijdens het schooljaar 2018-

2019 georganiseerd door Stad Harelbeke. De vorming dient bijgewoond te worden door 

minstens 2 leerkrachten (of directie). 

 

Art. 3: Engagement school 

De deelnemende school engageert zich om een scholenbreed gedragen interactieve actie 

te organiseren waarbij kinderen minstens kennismaken met de verschillende SDG’s.  

Het thema SDG’s dient gekaderd te worden binnen het pedagogische project van de 

school. 

 

Deel II: HET PROJECT 

 

Art. 4: Bijdragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties 



De aanvrager toont aan dat haar schoolproject bijdraagt tot één of meerdere Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze werden opgenomen in bijlage 1. 

 

Art. 5: Indienen projectvoorstel 

Het projectvoorstel omvat een aantal administratieve gegevens en een korte 

omschrijving van het project dat zal uitgevoerd worden tijdens het schooljaar 2018-

2019. 

De aanvrager dient het projectvoorstel in tegen uiterlijk 31.01.2019 via het document in 

bijlage 2 bij de stedelijke milieudienst (Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke of digitaal via 

milieu@harelbeke.be).  

 

Art. 6: Indiendatum projectdossier 

Het projectdossier rapporteert over het uitgevoerde project. Dit dient ingediend te 

worden tegen uiterlijk: 27.05.2019 bij de stedelijke milieudienst (Marktstraat 29 – 8530 

Harelbeke of digitaal via milieu@harelbeke.be).  

De aanvrager gebruikt hiervoor het aanvraagdocument in bijlage 2. 

 

Deel III: EVALUATIE en SUBSIDIE 

 

Art. 7: Evaluatie project 

De stedelijke milieudienst evalueert het uitgevoerde project.  

Enkel de projecten die voldoen aan de basiscriteria, en positief geëvalueerd worden door 

de milieudienst, komen in aanmerking voor subsidie. Dit wordt tegen uiterlijk 15.06.2019 

bekendgemaakt aan de deelnemende scholen. 

 

Art. 8: Subsidie 

De subsidie voor goedgekeurde projecten bedraagt 1,90 euro per leerling ingeschreven 

op 01.09.2018. 

  

Artikel 2: 

 

Het budget van 5.000 EUR wordt voorzien op de kredieten van 2019.  

 

Artikel 3: 

 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet.  Het treedt in werking op 01.09.2018. 

7. Kosteloze overdracht van grond langs de Kuurnsestraat door verkavelaar 

Befina aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De NV Befina is een verkaveling van 2 loten aan het realiseren langs de Kuurnsestraat te 

Bavikhove. Het betreft de goedgekeurde verkaveling nr. 17/06, waarvan de vergunning 

werd afgeleverd aan verkavelaar Befina op 19.09.2017.  

 

In de vergunning 17/06 werd opgenomen dat “Er een strook van 1,50m breed kosteloos 

is af te staan aan het openbaar domein, als strook voor de nutsleidingen. Het afstaan van 

de strook betekent niet dat de gevraagde bouwkader achteruit moet schuiven. Deze 

strook dient door de verkavelaar te worden ingezaaid met gras, met uitzondering van de 

toegangen en de opritten tot de woningen”. 

 

De overdracht heeft betrekking op een strook van 37m² aangeduid op het 

overdrachtsplan van 09.07.2018 van landmeter-expert Bart Degezelle uit Vichte en heeft 

als nieuw perceelsnummer 319L. De over te dragen strook is gesitueerd aan de voorkant 
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van de 2 nieuwe bouwloten, die bij het kadaster gekend zijn als de percelen vierde 

afdeling, sectie B, 319E en 319P.  

 

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

namelijk ter inlijving in het openbaar domein van de stad.  

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van akte van voormelde kosteloze 

grondoverdracht, opgemaakt door notaris De Mûelenaere uit Gullegem (in opdracht en 

voor rekening van de verkavelaar NV Befina) ter goedkeuring voorgelegd. De 

grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 

Op de door OVAM afgeleverde bodemattesten van 23 augustus 2018 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 artikel 43 par. 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. 

 

8. Infrastructuurwerken Blauwhuisstraat (Muizelstraat, Muizelhof, 

Aardappelstraat, Blauwhuisstraat, Klein Harelbekestraat). Goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator CVBA. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De prioritaire riolering Muizelstraat werd opgenomen op het regulier budget van Aquafin 

NV (project nummer 22937). 



Het project voorziet de aanleg van een DWA-collector (DWA: drooweerafvoer), vanaf de 

bestaande riolering (iets ten noorden van het kruispunt van de Muizelstraat met de 

Oostrozebekestraat), tot aan het kruispunt van de Muizelstraat met de Aardappelstraat. 

De DWA-collector is afwaarts aan te sluiten op de bestaande riolering. 

Voor de RWA-afvoer (RWA: regenweerafvoer) wordt voorzien in herbruik van de 

bestaande grachten en inbuizingen. 

 

Via Infrax werd een GIP-fiche ingediend voor de aanleg van een DWA-riolering in de 

opwaartse straten : Muizelstraat, Muizelhof, Aardappelstraat, Blauwhuisstraat en de Klein 

Harelbekestraat. 

 

Aansluitend aan deze werken wenst de stad in de Muizelstraat, Muizelhof, 

Aardappelstraat, Blauwhuisstraat en de Klein Harelbekestraat de nodige 

infrastructuurwerken uit te voeren. 

 

Het lijkt aangewezen de wegeniswerken die de stad wenst te laten uitvoeren te 

combineren met de rioleringswerken omdat ze technisch en geografisch zo verweven zijn 

met de rioleringswerken dat ze – bij afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling 

zouden leiden. 

 

De gemeenteraad hechtte op 10.03.2008 goedkeuring aan de overdracht van de 

stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

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

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

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

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

oppervlakte-, kust- en grondwater. 

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

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

bijgevolg samen te werken. 

 

Concreet betekent dit dat Fluvius System Operator CVBA (= CVBA Infrax)en Stad 

Harelbeke een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarbij Fluvius System 

Operator CVBA als opdrachtgevend bestuur wordt aangesteld.  Het algemeen principe is 

dat Fluvius System Operator CVBA instaat voor de (her)aanleg van de 

rioleringsinfrastructuur terwijl de stad Harelbeke instaat voor de constructies buiten de 

sleuf- en werkbreedte van de rioleringswerken. 

 

Dit is een dossier zonder VMM bijdrage waardoor Fluvius System Operator CVBA 25 % 

betaalt van de rioleringskosten en de stad instaat voor de resterende 75 %.  Bij het 

alsnog bekomen van een VMM bijdrage komt dit te vervallen en worden de volledige 

rioleringskosten door Fluvius System Operator CVBA gedragen. 

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

Infrax opgemaakt inzake de theoretische sleufherstelling. 

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

overeenkomst met Fluvius System Operator CVBA waarin de rechten en plichten van 

beide partijen worden vastgelegd. 

Belangrijk hierbij is dat Fluvius System Operator CVBA als opdrachtgevend bestuur 

optreedt. 

 

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

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

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

Aan de gemeenteraad wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 



Het is aangewezen dat de stad Harelbeke en Fluvius System Operator CVBA – naast het 

afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst – gezamenlijk een ontwerper aanstellen 

voor het opstellen van een ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken, 

veiligheidscoördinatie- ontwerp en –verwezenlijking en bodemsanering voor 

“Infrastructuurwerken Blauwhuisstraat (Muizelstraat, Muizelhof, Aardappelstraat, 

Blauwhuisstraat en de Klein Harelbekestraat)”. 

 

In het kader van deze opdracht zal door Fluvius System Operator CVBA een 

ereloonovereenkomst worden opgemaakt. 

 

Het krediet voor het aandeel van de Stad zal voorzien worden bij de eerstvolgende 

budgetopmaak van het investeringsbudget 2019. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen : 

 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de tussen Fluvius System Operator CVBA en Stad 

afgesloten samenwerkingsovereenkomst luidend als volgt : 
 

 

OVEREENKOMST 
 
 
TUSSEN:   Fluvius System Operator cvba | Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle | www.fluvius.be | Fluvius 

is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax | T 078 35 30 20  
| BTW BE 0477 445 084 | RPR Gent, afdeling Gent | IBAN BE17 0910 1713 9121, en hierbij 
vertegenwoordigd door de heer Paul Coomans, Directeur Netbeheer. 

 
 
 
EN:   Het stadsbestuur van de stad HARELBEKE 

http://www.fluvius.be/


vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de 
heer Alain Top, Burgemeester, en de heer Carlo Daelman, algemeen directeur, handelend in 
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van …………………… en hierna genoemd “de 
stad HARELBEKE”. 

 
 
Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2016. 
 

Fluvius System Operator cvba treedt voor het voorwerp van deze overeenkomst op in naam en voor rekening 
van Infrax West. 

 
Aangezien FLUVIUS de volgende werken wenst uit te voeren: 
Rioleringswerken Blauwhuisstraat (Muizelstraat, Muizelhof, Aardappelstraat, Blauwhuisstraat, Klein 
Harelbekestraat) 
 
Aangezien de stad HARELBEKE de volgende werken wenst uit te voeren: 
Infrastructuurwerken Blauwhuisstraat (Muizelstraat, Muizelhof, Aardappelstraat, Blauwhuisstraat, Klein 
Harelbekestraat) en alle daar aanverwante werken  

 
Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Infrax West o.v.  
 
Bij eventuele opname van het project op het subsidiëringsprogramma en voorzover de procedure van dit besluit 
dit toelaat, kan het door de stad HARELBEKE onderschreven engagement worden herroepen. In voorkomend 
geval komt Hoofdstuk 2 van deze samenwerkingsovereenkomst te vervallen. 
 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de verschillende 
overheden in het algemeen belang worden samengevoegd.  
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
ARTIKEL 1. 

Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de hoger beschreven werken in het algemeen 
belang samen te voegen en FLUVIUS aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering 
van de hierna vermelde opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te 
treden. 
 
HOOFDSTUK 1  
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf- en werkbreedte van 
de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren en/of een meerwaarde wenst te creëren.) 

 
ARTIKEL 2. 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur voor de 
hierna volgende opdrachten van diensten de gunningprocedure uit, maakt het gunningverslag op en wijst de 
opdracht toe.  
FLUVIUS zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de gunning van de 
opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de stad HARELBEKE heeft 
ingestemd met het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud akkoord gaat met de gunning van haar deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de 
nodige financiële middelen heeft voorzien. 
In elk geval zal de stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de maand nadat zij hierom werd verzocht. 
 
§1.FLUVIUS organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken 
aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe.  
 
Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat te 
hunnen laste is. Beide partijen nemen tegenover FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur de volledige 
verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten 
inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de gezamenlijke werken 
noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken te hunnen laste. 
 
De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig verdeeld tussen de 

partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de ramingen of de eindafrekening van de 
gezamenlijke werken. 
 
 



§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur één gemeenschappelijke 
veiligheidscoördinator–ontwerp aan die tijdens de fase van het ontwerp van de gezamenlijke werken de 
veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

 
Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator–ontwerp zijn opdracht, samenhangend met hun aandeel in 
de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes 
van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de 
gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. De 
dienstverlener aan wie de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door FLUVIUS als 
opdrachtgevend bestuur contractueel worden verplicht. 
De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de volledige 
verantwoordelijkheid op ten aanzien van FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur. 
 
FLUVIUS ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een exemplaar van het 
veiligheids- en gezondheidsplan (VPG), het aangepaste coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 
betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator–ontwerp wordt overgemaakt aan alle 
partijen. 
 
De koste van de opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis 
van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van goede praktijk voor 
het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.10.2006, het VLAREBO besluit van 01.06.2012 en de 
codes van goede praktijk van 01.04.2008) stelt FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur de 
bodemsaneringdeskundige aan voor het opstellen van het technisch verslag. FLUVIUS staat als opdrachtgevend 
bestuur in voor het conform verklaren van het technisch verslag.  
 
Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie conform verklaarde 
Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 
 
De kost van de opdracht van de bodemsaneringsdeskundige, het conformverklaren, de extra gerelateerde 
prestaties door het studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde 
aandeel grondverzet van elk de partijen in de gezamenlijke werken. 
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur één gemeenschappelijke 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan die tijdens de fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de 
veiligheidscoörtdinatie zal uitvoeren. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te allen tijde volledig en 
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de 
verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van 
zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door 
FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur worden verplicht. 
Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de volledige 
verantwoordelijkheid op ten aanzien van FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur. 
 
FLUVIUS ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een exemplaar van het 

aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken door 
de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan alle partijen wordt overgemaakt. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–verwezenlijking wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op 
basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 
 
§5. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de werken te haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
§6 TRACIMAT-REGELGEVING (sloopopvolging) 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.3.5. Vlarema zal het opdrachtgevend bestuur een 
sloopopvolgingsplan opmaken door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten deskundige en conform 
laten verklaren door een erkende sloopbeheerorganisatie.  

In voorkomend geval zal het opdrachtgevend bestuur hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het conform verklaarde sloopovolgingsplan toe aan het bestek. 

De studiekosten voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan worden verdeeld a rato van ieders aandeel in de 
wegenis, gebaseerd op enerzijds de ontwerpraming van de wegeniswerken en anderzijds de forfait wegherstel 
ten laste van Infrax.  
 



ARTIKEL 3. 

De werken ten laste van FLUVIUS en deze ten laste van de stad HARELBEKE worden in de, bij het bestek 
horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke, door de 
aannemer op te stellen, vorderingsstaten. In artikel 95 van het K.B.14.01.2013 van de administratieve 

bepalingen van het bijzonder bestek, zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
ARTIKEL 4. 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur voor de 
opdracht van werken de gunningprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen, maakt het 
gunningverslag op en wijst de opdracht van werken toe. Aangezien de opdracht van werken één ondeelbaar 
geheel vormt worden de gezamenlijke werken toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale 
opdracht van werken. 
 
FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken 
slechts betekenen nadat de stad HARELBEKE heeft ingestemd met het gunningvoorstel en een document heeft 
overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van het gedeelte der 
werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
Desnoods verzoekt FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad HARELBEKE. In elk geval zal de 
stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan, in 
geval van zware nalatigheid, de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan 
ten laste worden gelegd. 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 

Als opdrachtgevend bestuur verzoekt FLUVIUS de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op 
de totaliteit der werken. FLUVIUS kan als opdrachtgevend bestuur beslag leggen op de ganse borgtocht, maar 
zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort 
is geschoten en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs van de werken. 
 
ARTIKEL 6. – Leiding der werken. 

Als opdrachtgevend bestuur duidt FLUVIUS de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding 
der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt – 
opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van 
voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te 
keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, 
enz. 
 
Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de belanghebbende partij(en). 
Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn deze adviezen bindend. 
 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte vooruitgang der werken 
waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook het financiële aangaande hun verleende 
adviezen. 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken. 

Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel der werken. 
 
ARTIKEL 8. 

Indien FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de opdracht of 

de plans voor het gedeelte ten laste van de stad HARELBEKE noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan 
de aannemer de goedkeuring van de stad HARELBEKE bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en 
verrekeningen. 
 
ARTIKEL 9. 

Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur, verbindt de 
stad HARELBEKE zich ertoe om, met betrekking tot de werken te haren laste, FLUVIUS als opdrachtgevend 
bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. FLUVIUS verstrekt als 
opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten laste van de ene of 
andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van 
elk van der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 
 
ARTIKEL 10. 

De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van FLUVIUS en deels voor 
rekening van de stad HARELBEKE. Alle partijen beschikken over  30 kalenderdagen om de 



betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te verbeteren. In geval van laattijdige betaling door 
één van de partijen staat deze alleen in voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere 
schadevergoedingen en zal de ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 
 

§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 
 
§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking afzonderlijke facturen op.  
 
§3 Per partij maakt de bodemsaneringdeskundige afzonderlijke facturen op.  
 
§4. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen op. De 
betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend bestuur met kopie aan de 
leidend ambtenaar. 
Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en kopieën van de 
vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor 
- het deel ten laste van FLUVIUS bij FLUVIUS 
- het deel ten laste van de stad HARELBEKE bij de stad HARELBEKE 
 
Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 30 kalenderdagen om de 
vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en 
vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 
Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde betalingsaanvragen en 
vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste een verzoek tot facturatie.  
 
FLUVIUS en de stad HARELBEKE zullen instaan voor de betaling van de aannemer binnen de termijn voorzien in 
artikel 95 van het K.B. 14.01.2013 
 
ARTIKEL 11. – Boetes en kortingen wegens minwaarde. 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel van de 
opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene 
aard) en/of kortingen wegens minwaarde, die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de 
desbetreffende opdracht worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen verdeeld 
over de partijen. 
 
ARTIKEL 12. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor de 
gehele aanneming.  
 
Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden alle partijen tijdig 
en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen de mogelijkheid wordt geboden 
tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van 
oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke 
motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6. 
 
De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De processen-verbaal van 
de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld en aan alle partijen 
overgemaakt. 

 
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. 
 
ARTIKEL 13. – Waarborgperiode. 

Tijdens de waarborgperiode zal de stad HARELBEKE aan FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur elke eventuele 
gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur rapporteren. FLUVIUS zal als opdrachtgevend 
bestuur vervolgens met de aannemer contact opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 
 
HOOFDSTUK 2 
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van de gemeente/stad 
geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 
2017 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire 
rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van 
individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen.) 

 
ARTIKEL 14.  



De stad HARELBEKE komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare 
riolen a rato van 75 % van de kosten (exclusief BTW) bepaald in uitvoering van artikel 1, 5° van het hierboven 
vernoemde besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2017. 
De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk deel vermeld.  

 
ARTIKEL 15. 

FLUVIUS zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de werken slechts betekenen 
nadat de stad HARELBEKE heeft ingestemd met het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt 
waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare 
riolering en hiervoor de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
Desnoods verzoekt FLUVIUS als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van de 
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad HARELBEKE. In elk geval zal de 
stad HARELBEKE dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de 
partij die verantwoordelijk is voor de vertraging, de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 16. 

De stad HARELBEKE wordt uitgenodigd op de voorlopige oplevering van de werken. Na aanvaarding van deze 
oplevering maakt FLUVIUS op basis van de eindafrekening een debetnota voor betaling over aan de stad 
HARELBEKE. 
Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, betaalt de stad 
HARELBEKE het verschuldigde bedrag. 
Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend.  
 
Opgemaakt in tweevoud te Torhout op 
 
 
Voor de stad HARELBEKE, 
 
 
 
Carlo Daelman Alain Top 
Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
Voor Fluvius System Operator cvba, 
 
 
Frank Vanbrabant Paul Coomans 
CEO Fluvius Directeur Netbeheer 
 
 

Artikel 2 : 

 

Er worden kredieten voorzien bij de eerstvolgende budgetopmaak 2019 voor de opmaak 

van het studiedossier. 

 

9. Vervangen gascabine, aansluiten marktkast en vervangen kabeldistributienet 

Hospitaalstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming (22.281,21 euro 

incl. btw (0% btw)) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van de heraanleg van het Marktplein dienen nog extra nutswerken 

uitgevoerd te worden.  Het voorgelegd dossier bevat de kosten voor het wegnemen van 

de bestaande gascabine, het leveren en plaatsen van een nieuwe gascabine, het 

verplaatsen en aansluiten van een bestaande marktkast laagspanning en het vervangen 

van het kabeldistributienet in de Hospitaalstraat – Vrijdomkaai ten gevolge van de 

niveauverlaging van de straat. 

 

In het kader van deze opdracht werd een offerte met nummer 20076846 opgesteld door 

de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

 



De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.281,21 incl. btw (0% btw). 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht kan slechts door één bepaalde 

ondernemer worden uitgevoerd om redenen van bescherming van exclusieve rechten. 

 

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

budgetcodes 664408/064000-GGZ-GGZ 18, 664408/065000-GGZ-GGZ 17 en 

664408/066000-GGZ-GGZ 19. 

 

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

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

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

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

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d 

iii (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om 

redenen van: bescherming van exclusieve rechten) en artikel 57. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De offerte met nummer 20076846 en de raming voor de opdracht “Vervangen gascabine, 

aansluiten marktkast en vervangen kabeldistributienet Hospitaalstraat.”, worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de offerte en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 22.281,21 incl. 

btw (0% btw). 

 

Artikel 2: 

 



Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcodes 664408/064000-GGZ-GGZ 18, 664408/065000-GGZ-GGZ 17 en 

664408/066000-GGZ-GGZ 19. 

 

10. Collectorwerken R8. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CVBA 

Infrax en NV Aquafin. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Aquafin heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse MilieuMaatschappij om de 

collectorwerken R8 aan te vatten.  Deze werken zijn geïnitieerd door de studie 

“Revitalisering bedrijventerrein Zuid” in 2009 opgestart door de stad in samenwerking 

met Leiedal.  Voor het gehele bedrijventerrein Stasegem werd een conceptstudie 

opgemaakt ter heraanleg van wegenis en rioleringen. 

 

In het kader van de collectorwerken R8 wenst Aquafin werken uit te voeren in de 

Harlemboislaan tot in de Hoevestraat, Stad Harelbeke de bovenbouw Spoorwegstraat en 

Boerderijstraat (tussen Spoorwegstraat en brug R8) en de bovenbouw  Boerderijstraat 

(vanaf Spoorwegstraat) en Venetiëlaan en Politieke Gevangenenstraat en CVBA Infrax de 

rioleringwerken Spoorwegstraat en Boerderijstraat (tussen Spoorwegstraat en brug R8) 

en de rioleringswerken Boerderijstraat (vanaf Spoorwegstraat) en Venetiëlaan en 

Politieke Gevangenenstraat. 

 

Naar aanleiding van en gelijktijdig met deze stadswerken is het aangewezen dat Aquafin 

en CVBA Infrax de werken laten uitvoeren die er technisch en geografisch zo mee 

verweven zijn dat ze – bij afzonderlijke uitvoering – tot tijds- en geldverspilling zouden 

leiden. 

 

De gemeenteraad hechtte in zitting van 10.03.2008 haar goedkeuring aan de overdracht 

van de stedelijke rioleringsinfrastructuur en het beheer ervan aan de opdrachthoudende 

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

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

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

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

oppervlakte-, kust- en grondwater. 

 

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

lopende en nieuwe wegenis- en rioleringsprojecten dienen de Stad en CVBA Infrax West 

bijgevolg samen te werken. 

 

Concreet betekent dit dat CVBA Infrax en de Stad een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekenen waarbij de Stad als opdrachtgevend bestuur wordt aangesteld. 

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

rioleringsinfrastructuur terwijl de Stad instaat voor de constructies buiten de sleuf- en 

werkbreedte van de rioleringswerken.   

 

Het is aangewezen de rechten en plichten van alle partijen in een overeenkomst vast te 

leggen. 

 



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

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

werken en toezichtskosten aan respectievelijk het studiebureau en de aannemer. 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst tussen stad en CVBA Infrax werd door de 

gemeenteraad in zitting van 19.01.2015 goedgekeurd. 

 

Aanvullend wordt op vandaag de samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin, CVBA 

Infrax en de stad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- 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 bestuurs-

handelingen, en latere wijzigingen ;  

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur. 

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de tussen Aquafin, CVBA Infrax en de stad afgesloten 

samenwerkingsovereenkomst luidende als volgt : 

 

TUSSEN: De N.V. AQUAFIN, naamloze vennootschap naar Belgisch recht (hierna 

“Aquafin” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, 

Dijkstraat 8 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder 

het nummer RPR 440.691.388, hier vertegenwoordigd door Danny Baeten, 

Directeur Marketing en ICT en Dirk De Waele, Directeur infrastructuur 

 

 

EN:       Het Stadsbestuur van Harelbeke, (hierna “stad” genoemd), gevestigd 

Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke, vertegenwoordigd door het College van 

Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt Alain Top, Burgemeester, en 

de Heer Carlo Daelman, Secretaris. 

 

 

EN: Infrax CVBA, (hierna “Infrax” genoemd) met maatschappelijke zetel 

gevestigd te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, die optreedt in naam en 

voor rekening van Inter-aqua o.v., Infrax Limburg o.v.,  Inter-energa o.v., 

Inter-media o.v., Iveg o.v., Infrax West o.v., PBE cvba en Riobra o.v. en 

hierbij vertegenwoordigd door de heer Jan Neys, Manager Aankoop en 

Logistiek. 

 (hierna “Infrax” genoemd) 



 

Aangezien Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor en conform het 

technisch plan de volgende werken dient uit te voeren : 

Projectnummer :  Projectnaam : 

22.618B Harlemboisstraat tot in de Hoevestraat 

 

Aangezien elke verwijzing in deze overeenkomst en het bestek naar het opdrachtgevend 

bestuur, de vergunnende overheid of ambtenare daarvan wat Aquafin betreft moet gelezen 

worden als een verwijzing naar de NV Aquafin, haar aangestelden en/of haar 

contractanten. 

 

Aangezien de stad beslist heeft de volgende werken uit te voeren, nl. 

 

Projectnummer :  Projectnaam : 

Prioritaire werken Bovenbouw Spoorwegstraat en Boerderijstraat (tussen 

 Spoorwegstraat en brug R8) 

 

Niet-prioritaire werken  Bovenbouw Boerderijstraat (vanaf Spoorwegstraat) en  

 Venetiëlaan en Politieke Gevangenenstraat 

 

Aangezien Infrax optreedt als werkmaatschappij in naam en voor rekening van o.a. 

volgende netbeheerders : Inter-aqua o.v., Iveg o.v., Infrax West o.v. en Riobra o.v. op 

wiens naam de zakelijke rechten aangaande de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur 

worden gevestigd. 

Aangezien Infrax beslist heeft de volgende werken uit te voeren, nl. 

 

Projectnummer :  Projectnaam : 

Prioritaire werken Rioleringswerken Spoorwegstraat en Boerderijstraat  

 (tussen  Spoorwegstraat en brug R8) 

 

Niet-prioritaire werken  Rioleringswerken Boerderijstraat (vanaf Spoorwegstraat) 

 en Venetiëlaan en Politieke Gevangenenstraat 

 

 

Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen 

belang dienen te worden samengevoegd. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Met uitzondering voor de huisaansluitingen langsheen het tracé van de werken van 

Aquafin en onverminderd artikel 17, komen de partijen overeen dat niet-prioritaire 

werken, werken zijn die buiten de werkzone van Aquafin’s project vallen. 

Deze werkzone wordt als volgt gedefinieerd : 

- bij werken op onbebouwde en bebouwde percelen ; de werkzone zoals voorzien op het 

plan ; 

- bij werken in wegenis : de zones tussen de rooilijnen. 

 

ARTIKEL 1  Opdrachtgevend bestuur 

 

Aquafin, Infrax en de stad beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen 

belang, samen te voegen en de gemeente aan te duiden om overeenkomstig artikel 38 

van de wet van 15 juni 2006, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting van 

de uitvoering van de opdracht als “Opdrachtgevend bestuur” op te treden. 

 

Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en 

zullen hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle 



verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te 

kunnen honoreren. 

Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden. 

 

Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts 

gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen. 

 

Indien één van de bouwheren een opdracht toevoegt aan een tussen bouwheer/ 

bouwheren en aannemer/leverancier/dienstverlener, zal de desbetreffende bouwheer 

instaan voor alle verplichtingen (zoals onder andere de motiveringsplicht) voor de 

toetreding tot de tussen bouwheer/bouwheren en aannemer/leverancier/dienstverlener 

gesloten overeenkomst zoals bepaald in de wetgeving overheidsopdrachten. 

 

Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op werfvergadering, 

de verplichtingen naleven van de wet van 3 december 2005 en haar uitvoeringsbesluiten, 

etc. …- van haar eigen aandeel met betrekking tot de niet-prioritaire werken.  Met andere 

woorden iedere partij staat in voor de actieve opvolging van haar aandeel in de niet-

prioritaire werken.  

Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke 

gebleven partij instaan – nadat deze ingebreke is gesteld – voor de eventuele kosten van 

projectmanagement welke de partijen ten voordele van de ingebreke gebleven partij 

hebben gemaakt en zal zij tevens de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

ARTIKEL 2  Studie en Ontwerp, Vergunningen, Onteigeningen en  

   Veiligheidscoördinatie 

 

§1. Alle partijen staan, ook financieel, in voor de studie en de goedkeuring van het 

ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is.  Zij nemen tegenover het 

opdrachtgevend bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de 

administratieve en de technische bepalingen die zij terzake in het bestek laten inlassen, 

en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk 

blijken en verband houden met de werken ten hunnen laste.  Alle partijen moeten steeds 

rekening houden met de vereisten van de eventueel beschikbare modelleringsgegevens. 

 

In casu de door Infrax afgesloten overeenkomst(en) met Sweco Belgium NV en waarvan 

kopie/uittreksel in bijlage wordt gevoegd.  De gemeente kent deze documenten en 

tarieven en stemt ermee in en ontvangt een kopie van de lastbrief.  De kost voor de 

studie wordt verdeeld tussen Infrax en de gemeente à rato van de raming der werken 

voor aanbesteding van elk der respectievelijke delen. 

 

Aquafin heeft een overeenkomst afgesloten met Antea Group NV. Vanaf 

aanbestedingsfase wordt Sweco Belgium NV het gezamenlijk studiebureau voor de 

werken.  Alle partijen dienen hiervoor het nodige te regelen. 

 

§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele 

onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. 

Desgevallend worden de vergunningsaanvragen door het opdrachtgevend bestuur 

gebundeld. 

 

§3. In voorkomend geval zal de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een 

bestaande (raam)overeenkomst van één van de partijen worden toegevoegd. 

 

In casu de door Infrax afgesloten overeenkomst(en) met Sweco Belgium NV en waarvan 

kopie/uittreksel in bijlage wordt gevoegd.  Alle partijen kennen deze documenten en 

tarieven en stemmen ermee in en zullen een kopie van de lastbrieven ontvangen. 

 



Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdracht 

verbonden met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, ten allen tijde volledig en 

adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 

betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het 

bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn 

opdracht. 

De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht. 

Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze 

verbintenissen ten aanzien van het opdrachtgevend bestuur de volledige 

verantwoordelijkheid op. 

 

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de 

veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaardveiligheids- 

en gezondheidsplan (hierna : “S-TVGP”) gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de 

onderrichtingen van het standaard-Type-veiligheids en gezondheidsplan en zijn 

aanvulling van Aquafin, welke terug te vinden is op www.aquafin.be. Alle partijen en de 

aangestelde veiligheidscoördinator(en) ontvangen één exemplaar van dit S-TVGP. De 

veiligheidscoördinator-ontwerp zal op basis van dit S-TVGP een Bijzonder Project 

Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna : “B-PVGP”) voor de samengevoegde opdrachten 

opstellen. 

 

Het opdrachtgevend bestuur ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door de 

veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het B-PVGP, het aangepaste 

coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde 

opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen. 

 

De kost voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt 

verdeeld tussen partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der 

respectievelijke delen. 

 

A rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door 

de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan 

de respectievelijke partijen bij de aflevering van het B-PVGP, het aangepaste 

coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 

naleeft en hierdoor verwijlintresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, 

zal de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

§4. In voorkomend geval zal de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking 

aan een bestaande (raam)-overeenkomst van één van de partijen worden toegevoegd. 

 

In casu de door Infrax afgesloten overeenkomst(en) met Sweco Belgium NV  en waarvan 

kopie/uittreksel in bijlage wordt gevoegd.  Alle partijen kennen deze documenten en 

tarieven en stemmen ermee in en zullen een kopie van de lastbrieven ontvangen. 

 

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht, te 

allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 

werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle 

informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.  Ook de aannemer 

met wie de opdracht tot uitvoering zal gesloten worden, zal hiertoe verplicht worden. 

 

Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze 

verbintenissen ten aanzien van het opdrachtgevend bestuur de volledige 

verantwoordelijkheid op. 

 

Het opdrachtgevend bestuur ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door 

veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepaste B-PVGP, 

http://www.aquafin.be/


coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde 

opdrachten overgemaakt wordt. 

 

De kost van de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking 

wordt evenredig verdeeld tussen partijen overeenkomstig het aandeel van elk der 

partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van 

de opdracht. 

 

A Rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door 

de veiligheidscoördinator-verwezenlijking een afzonderlijke factuur opgemaakt en 

verstuurd aan de respectievelijke partijen bij de aflevering van het B-PVGP, het 

aangepaste coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 

naleeft en hierdoor verwijlintresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, 

zal de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

ARTIKEL 3  Grondverzet 

 

§1. Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van Hoofdstuk 

XIII van het Vlarebo zal het opdrachtgevend bestuur instaan voor het opstellen van een 

Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheer-

organisatie. 

In voorkomend geval zal het opdrachtgevend bestuur hiervoor een aparte overeenkomst 

afsluiten. 

Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie 

conform verklaarde Technisch verslag toe aan het bestek. 

 

§2. Alle kosten i.v.m. de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden door alle 

partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der 

respectievelijke delen. 

Dit betreft o.a. – niet limitatief – volgende kosten : 

- het opmaken van het technisch verslag  

- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheer- 

  organisatie 

- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 

 

§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het 

Technisch Verslag, worden door elk van de partijen op basis van zijn aandeel in de 

werken gedragen. 

 

§4. Het opdrachtgevend bestuur maakt een factuur op voor de kosten beschreven in art. 

3§2 en art. 3§3 die zij heeft gemaakt ten voordele van de werken van de andere 

partijen.  Elk van de partijen staat in voor de tijdige betaling.  In geval van laattijdige 

betaling door één van de partijen staan deze in voor de daar uit voortvloeiende verwijl-

intresten en/of andere schadevergoedingen, en zal zij deze het opdrachtgevend bestuur 

volledig vrijwaren. 

 

ARTIKEL 4  Aanneming van werken 

 

§1. Als opdrachtgevend bestuur schrijft de gemeente wat de aanneming van werken 

betreft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen, maakt het 

gunningsverslag op en sluit de opdracht.  Hierbij wordt wel rekening gehouden met het 

feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten 

toevertrouwd worden aan de voordeligste regelmatige inschrijver voor de totaliteit der 

werken (de verschillende delen samen). Het opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving 

van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat alle partijen 

hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en binnen een termijn van één maand – te 



rekenen vanaf schriftelijk verzoek tot goedkeuring van opdrachtgevend bestuur – op 

ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het 

gedeelte der werken te hunnen laste. 

In voorkomend geval verzoekt het opdrachtgevend bestuur de inschrijvers om een 

verlenging van de verbintenistermijn der inschrijvingen in afwachting van het akkoord 

van de andere partij(en).  In elk geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden 

nadat het verzoek ter goedkeuring hierom werd verzocht.  Zoniet kan de partij die 

verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd 

worden. 

 

§2. Het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij wordt in het bestek en de 

meetstaat telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel – met 

vermelding van verdeelsleutel – vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke 

door de aannemer op te stellen vorderingsstaten.  In artikel 95 AAV van het bijzonder 

bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 

 

§3. Voor de uitvoering van het aandeel van iedere partij worden door aannemer 

afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt. 

 

De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevende 

bestuur.  Afzonderlijke kopieën worden vervolgens per deel ingediend bij de andere 

partijen. 

 

Alle partijen beschikken over 20 kalenderdagen om de betalingsaanvragen en 

vorderingsstaten (inclusief eindafrekening) na te zien en/of eventuele te verbeteren. 

 

De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de leidende ingenieur. 

 

Het opdrachtgevend bestuur stuurt binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst de 

betalingsaanvraag en vorderingsstaat de goedgekeurde betalingsbundel van de andere 

delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de aannemer uit om zijn 

factuur in te dienen bij de respectievelijke partijen. 

 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 

naleeft en hierdoor verwijlintresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, 

zal de ingebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

ARTIKEL 5  Borgtocht 

 

Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de weerhouden aannemer van werken de 

borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht.  Het 

opdrachtgevend bestuur zal de borgtocht geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele 

van deze partijen ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is. 

 

Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring 

van de betrokken partijen. 

 

ARTIKEL 6  Leiding der werken 

 

§1. Het opdrachtgevend bestuur duidt de leidend ingenieur aan.  Aquafin en Infrax staan 

in voor de betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel 

in het totale project.  Aquafin en Infrax sluiten hiervoor een overeenkomst af. 

 

De leidend ingenieur, een afgevaardigde van Sweco Belgium NV, neemt de leiding der 

werken waar.  Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle werken wie ze ook 

ten laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van 



ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering 

der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 

verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege 

voor te stellen, enzovoort. 

 

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde 

partij(en) zal de leidend ingenieur voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen aan 

deze partij(en). 

In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van twee weken 

teneinde de vlotte vooruitgang der werken te garanderen.  Indien nodig voor de goede 

gang van zaken op de werf zal deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de 

adviesvraag wordt vermeld. 

 

In principe is dit advies bindend.  Wanneer de leidend ingenieur meent dat hierdoor het 

project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of 

onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. technische moeilijkheden, het uitblijven van  

Beslissingen, …) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning 

kan worden uitgevoerd, zal de leidend ingenieur deze situatie binnen de twee werkdagen 

met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg 

binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen.  Komen partijen niet 

overeen binnen die termijn wordt de leidend ingenieur bij deze bepaling door hen 

gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel. 

 

§2. De opdracht van de leidend ingenieur wordt uitgevoerd, deels voor rekening van 

Aquafin, deels voor rekening van Infrax en deels voor rekening van de stad. 

Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen.  Alle partijen zullen de facturen 

betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en studiebureau gesloten 

ereloonovereenkomst. 

Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet 

naleeft en hierdoor verwijlintresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, 

zal de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 

 

ARTIKEL 7  Toezicht der werken 

 

Alle partijen staan in voor het toezicht van haar/hun eigen aandeel in de werken en 

dragen hiervan de kosten. 

 

ARTIKEL 8  Wijziging en Verrekening 

 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht 

voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk wordt 

geacht, wordt vóor de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken 

partij(en) bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 

 

ARTIKEL 9  Aansprakelijkheid 

 

§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of 

nalatigheid, het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen 

vrijwillig tussen te komen.  Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten 

behoeve van eventuele gerechtelijke procedures. 

 

§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de 

werken ten laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke 

aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de 

samengevoegde opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze 

aansprakelijkheid. 

 



ARTIKEL 10  Boetes en kortingen wegens minwaarde 

 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 

bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes (van 

algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn 

aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de 

verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 

 

ARTIKEL 11  Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht. 

 

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en de definitieve 

oplevering verleend voor de volledige aanneming, dus voor alle delen samen.  De 

voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende ingenieur gegeven. 

 

De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming. 

 

De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de 

leidende ingenieur opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken 

partijen. 

 

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering worden alle betrokken partijen 

minimum twee weken vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt 

aldus de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn en, tegensprekelijk zijn opmerkingen 

te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 

hierover een duidelijke motivatie. 

 

De leidende ingenieur volgt de procedure zoals beschreven in artikel 6. 

 

ARTIKEL 12  Verzekeringen 

 

Alle partijen staan in voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en vrijwaren de 

andere partijen. 

 

ARTIKEL 13  Waarborg 

 

Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevend bestuur elk 

schadegeval ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht 

overmaken. Het opdrachtgevend bestuur zal vervolgens de nodige maatregelen nemen. 

 

ARTIKEL 14  Onderhoud en beheer 

 

Gezien er geen overeenstemming is tussen Aquafin en Infrax omtrent het beheer en 

onderhoud van dienstrioleringen, huis- en kolkaansluitingen en RWA-afvoer, zullen de 

partijen op een later tijdstip hierover een akkoord sluiten. 

De wegbeheerder staat, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer 

in voor het beheer en het onderhoud van de wegenis en rioolkolken. 

 

ARTIKEL 15  Reiniging van de riolering 

 

De beheerder van de gemeentelijke riolering aansluitend op de door Aquafin aan te 

leggen/renoveren leiding verbindt er zich toe deze rioleringen te reinigen zodat de 

werken en naderhand de exploitatie volgens de regels der kunst en/of de vigerende 

wetgeving kan gebeuren. De kosten verbonden aan deze reinigingswerken zijn ten laste 

van eerder vermelde beheerder, tenzij deze laatste kan aantonen dat de reiniging nodig 



is ten gevolge van een fout en/of nalatigheid van Aquafin ten aanzien van de betrokken 

gemeentelijke riolering. 

 

ARTIKEL 16  Aansluitingen 

 

De stad en/of Infrax verplichten er zich toe bij latere aansluitingen van woningen, 

straatkolken of rioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische 

aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijke akkoord van Aquafin te bekomen. 

 

Infrax staat tevens in voor de wachtaansluitingen voor onbebouwde percelen.  Onder 

wachtaansluitingen verstaat men de aansluiting waarop geen vuilwater/regenwater is 

aangesloten op het moment van voorlopige oplevering. 

 

ARTIKEL 17  Aansluitputten 

 

Infrax staat in voor de contacten met aangelanden in verband met werken, leveringen of 

diensten die met betrekking tot de huisaansluiting op hun privé-domein dienen te 

gebeuren. 

Indien de betreding van het privé-domein onmogelijk is, bijvoorbeeld ingevolge de 

weigering van toegang door de betrokken aangelande, kunnen de betrokken werken – 

zoals bv. huisaansluitputjes – met het oog op de vlotte vooruitgang van de werken 

uitgevoerd worden op het openbaar domein na voorafgaandelijk akkoord van Infrax. 

 

ARTIKEL 18  Archeologie 

 

§1. Elke partij staat in voor het opstellen van een archeologische nota die nodig is voor 

de werken ten haren laste. 

Desgevallend wordt het opstellen van een archeologische nota na onderlinge 

overeenstemming gebundeld door de bouwheer waarbij de paragrafen 2 tot en met 5 van 

toepassing zijn. 

 

§2. Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en conform het onroerend 

erfgoeddecreet zal de bouwheer met betrekking tot de samengevoegde opdracht een 

archeoloog aanstellen voor het opstellen van een archeologische nota en het indienen 

van deze nota voor de bekrachtiging ervan door de bevoegde instantie. 

Deze nota zal toegevoegd worden aan de aanvraag voor de stedenbouwkundige 

vergunning(en). 

 

§3. Alle kosten i.v.m. de in paragraaf 2 vernoemde opdrachten worden door alle partijen 

pro rata gedragen. 

Dit betreft o.o. – niet-limitatief – volgende kosten : 

- het opmaken van de archeologische nota ; 

- extra gerelateerde prestaties door de archeoloog zoals aanpassingen aan ingediende  

  nota’s vereist door de bevoegde instantie ; 

- uitbreiding van de nota ten gevolge van de uitbreiding van de werken. 

 

§4. De bouwheer maakt een factuur op voor de kosten beschreven in art. 18 §3 die zij 

heeft gemaakt ten voordele van de werken van de andere partijen.  De bouwheer zal 

daarnaast een dossierbeheerkost van € 250 aanrekenen, evenredig te verdelen over de 

andere partijen.  Elk van de partijen staat in voor de tijdige betaling.  In geval van 

laattijdige betaling door één der partijen staat deze in voor de daar uit voortvloeiende 

verwijlintresten en/of andere schadevergoedingen. 

 

§5. Indien de archeologische nota verder onderzoek vereist zoals bv. vooronderzoek met 

bodemingreep, zullen de partijen – daar een ad hoc benadering noodzakelijk is – in 

onderling overleg de verdere modaliteiten bepalen. 

 



ARTIKEL 19  GIPOD 

 

§1. Het opdrachtgevend bestuur verbindt zich er toe om alle werken welke voorwerp zijn 

van deze overeenkomst en onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 

houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in 

het Vlaamse Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd “GIPOD-decreet”) 

vallen, in te geven in GIPOD.  Zij zal hierbij de modaliteiten van het GIPOD-decreet in 

acht nemen. 

Het opdrachtgevend bestuur staat tevens in voor de tijdige ingave van wijzigingen (zoals 

onder meer uitbreidingen van werken) aan de werken. 

Behoudens in geval dat de andere partijen hun verplichtingen, zoals bepaald in §2 niet 

nakomen of nagekomen zijn, zal het opdrachtgevend bestuur de andere partijen 

vrijwaren voor het hiervoor vermelde. 

 

§2. De andere partijen verbinden zich daarentegen er toe dat het opdrachtgevend 

bestuur alle nodige informatie omtrent hun aandeel in de werken tijdig verkrijgt en dat 

deze info omtrent hun aandeel in de werken correct is zodat het opdrachtgevend bestuur 

de verplichtingen van § 1 correct kan uitvoeren. De andere partijen zullen hiervoor het 

opdrachtgevend bestuur vrijwaren. 

 

ARTIKEL 20  Ketenaansprakelijkheid 

 

Iedere partij zal zowel bij sluiting als tijdens uitvoering van werken in onroerende staat 

de sociale en fiscale schulden van de hoofaannemer en diens onderaannemers 

controleren in het kader van werken in onroerende staat. 

 

Op moment van sluiting mag de sociale en fiscale schuld van de hoofdaannemer niet 

hoger zijn dan 3000 euro.  Dit wordt vóór versturen van de sluitingsbrief gecontroleerd 

door het opdrachtgevend bestuur. 

De hoofdaannemer moet 7 dagen voordat enige onderaannemer de werf betreedt, de 

coördinaten en het RPR-nummer melden aan de leidend ingenieur, met kopie aan alle 

opdrachtgevers, ten einde de hogervermelde controle op sociale en fiscale schulden toe 

te laten. 

De partijen komen overeen dat tijdens uitvoering de onderaannemers en eventuele 

andere onderaannemers in de keten met fiscale en sociale schulden de werf niet mogen 

betreden en desnoods moeten vervangen worden door schuldenvrije (onder)aannemers. 

 

De partijen zullen hieromtrent de nodige bepalingen opnemen in het bestek. 

 

ARTIKEL 21  Inwerkingtreding 

 

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkings- 

overeenkomst hebben getekend. 

 

De bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 

 

Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te 

hebben, te Aartselaar op 5 april 2017. 

 

Bijlage : ereloonovereenkomst 

Bijlage : veiligheidscoördinator 

 

 

Voor de N.V. Aquafin      Voor de stad Harelbeke 

 

 

Danny Baeten      Alain Top 



Directeur Marketing en ICT      burgemeester 

 

Dirk De Waele       Carlo Daelman 

Directeur Infrastructuur      secretaris 

 

 

Voor Infrax 

 

 

 

Jan Neys 

Manager Aankoop en Logistiek 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

11. Groot onderhoud wegen 2017. Herstel asfaltwegen.  Goedkeuring 

verrekening 2. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28.03.2017 

goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Groot onderhoud wegen 2017 : Herstel 

asfaltwegen” aan NV De Vriese Raf, KBO nr. BE 0413.759.834, Oude Heirweg 11 te 8851 

Koolskamp tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 119.674,75 excl. btw of € 

144.806,45 incl. 21% btw (€ 25.131,70 Btw medecontractant). 

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 17_5. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27.06.2017 

goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 10.200,00 excl. btw of 

€12.342,00 incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 2 werkdagen. 

 

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

wijzigingen aan te brengen: 

 

HV in meer  € 38.553,68 

HV in min - € 7.185,23 

Bijwerken + € 23.181,23 

Totaal excl. btw = € 54.549,68 

Btw + € 11.455,43 

TOTAAL = € 66.005,11 

   

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het 

bestelbedrag met 54,10%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 

€ 184.424,43 excl. btw of € 223.153,56 incl. 21% btw (€ 38.729,13 Btw 

medecontractant) bedraagt en behoort vervolgens tot de bevoegdheden van de 

gemeenteraad om goedkeuring te verlenen. 

 

Motivering voor deze verrekening:  

De werken in de Tientjesstraat konden pas in 2018 uitgevoerd worden nadat de 



torenkraan ter hoogte van het bouwproject Kameleon weggenomen was.  Tijdens die 

werken werd na het affrezen van de toplaag een fijne steenslaglaag opgemerkt van 

ongeveer 3cm dikte op kasseien.  Deze steenslag diende volledig verwijderd te worden 

met een extra freesbeurt omdat werd vastgesteld na PAK testen dat deze teerhoudend 

was.  Dit betekende ook extra opkuiswerk van het teerhoudend residu. 

Daarbij dienen nog de kosten gerekend voor overname en behandeling van teerasfalt op 

TOP (tijdelijke opslagplaats) in afwachting van opslag en overslag van thermische 

reiniging.  Deze thermische reiniging van teerhoudende materialen is verplicht door het 

aanpassen van de wetgeving (aanpassing en verstrengd toezicht op gevaarlijke afvalstof 

gekend onder eural code 170301*) sedert 2018 (eind 2017 werd beslist om dit aan te 

passen in de Vlarema alsook SB 250 v3.1 en 4.0).  Dit kon dus niet voorzien en 

ingecalculeerd worden bij opmaak van het bestek eind 2016. 

 

Er wordt voorgesteld de aanvullende werken te gunnen bij onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

De aanvullende werken, voorwerp van onderhavige beraadslaging zijn verantwoord en 

zullen niet schaden aan het geheel van de uit te voeren werken. 

 

De leidend ambtenaar de heer Frederique Christiaens verleende gunstig advies. 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget  van 2017-2018, 

op budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

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

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 

600.000,00 excl. btw niet bereikt) en artikel 26, §1, 2°, a. 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

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

beperken artikel 2 §1 3°. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald en 

zonder zich daartoe te willen beperken artikel 38/1 (Aanvullende 

Werken/Leveringen/Diensten). 

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

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

gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 



 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Groot onderhoud wegen 

2017 : Herstel asfaltwegen” voor het totaal bedrag in meer van € 54.549,68 excl. btw of 

€ 66.005,11 incl. 21% btw (€ 11.455,43 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2017-2018, 

op budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

Artikel 3 : 

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 2018. 

 

12. Groot onderhoud wegen 2018.  Herstel asfaltwegen.  Goedkeuring 

verrekening 3. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19.12.2017 

goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Groot onderhoud wegen 2018 : Herstel 

asfaltwegen” aan NV De Vriese Raf, KBO nr. BE 0413.759.834, Oude Heirweg 11 te 8851 

Koolskamp tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 155.316,35 excl. btw of € 

187.932,78 incl. 21% btw (€ 32.616,43 Btw medecontractant). 

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 17_38. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 05.06.2018 

goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 2.995,20 excl. btw of € 

3.624,19 incl. 21% btw. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24.07.2018 

goedkeuring aan verrekening 2 voor een bedrag in meer van € 7.350,00 excl. btw of € 

8.893,50 incl. 21% btw. 

 

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

wijzigingen aan te brengen: 

 

- opbraak schorren + opvullen met extra schraalbeton in de Treurnietstraat ; 

- opbraak gewapende massieven en asfalt + herprofileren bestaande steenslag + aanleg 

asfalt uitwijkstroken onderlaag + toplaag (handwerk) in de Iepersestraat 

 

HV in meer  € 17.805,45 

HV in min - € 4.905,56 

Bijwerken + € 4.040,00 

Totaal excl. btw = € 16.939,89 

Btw + € 3.557,38 



TOTAAL = € 20.497,27 

 

Hiervoor werd een offerte ontvangen op 27.08.2018. 

 

Er wordt voorgesteld de aanvullende werken te gunnen bij onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het 

bestelbedrag met 17,57%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 

€ 182.601,44 excl. btw of € 220.947,74 incl. 21% btw (€ 38.346,30 Btw 

medecontractant) bedraagt en behoort vervolgens tot de bevoegdheden van de 

Gemeenteraad om goedkeuring te verlenen. 

 

De aanvullende werken, voorwerp van onderhavige beraadslaging zijn verantwoord en 

zullen niet schaden aan het geheel van de uit te voeren werken. 

 

De leidend ambtenaar de heer Frederique Christiaens verleende gunstig advies. 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 2018. 

  

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 41, §1, 2° (de geraamde waarde excl. btw 

overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 26, §1, 2°, a. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald en 

zonder zich daartoe te willen beperken artikel 38/1 (Aanvullende 

Werken/Leveringen/Diensten). 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

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

gemeenteraad. 

- 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. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 



Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 van de opdracht “Groot onderhoud wegen 

2018 : Herstel asfaltwegen” voor het totaal bedrag in meer van € 16.939,89 excl. btw of 

€ 20.497,27 incl. 21% btw (€ 3.557,38 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

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

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 28. 

 

Artikel 3: 

 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 2018. 

 

13. Leveren en plaatsen van urnekelders 2018.  Goedkeuring bestek, raming 

(16.940 euro excl. btw of 20.497,40 euro incl. 21% btw (3.557,40 euro 

Btw medecontractant)) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van urnekelders 2018” werd een 

technische beschrijving opgesteld door het Departement facility. 

Het betreft hier 44 urnekelders voor het oud kerkhof in Bavikhove. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.940 euro excl. btw of 20.497,40 

euro incl. 21% btw (3.557,40 euro Btw medecontractant). 

 

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

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

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

 

De 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 222000/099010-B&W-B&W 3. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de 

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

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van 

urnekelders 2018”, opgesteld door het Departement facility worden goedgekeurd. De 

raming bedraagt 16.940 euro excl. btw of 20.497,40 euro incl. 21% btw (3.557,40 euro 

Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3: 

 

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

budgetcode 222000/099010-B&W-B&W 3. 

 

14. Renovatie loketten burgerzaken.  Goedkeuring bestek, raming (60.908,40 

euro excl. btw + 21% btw (12.790,76 euro Btw medecontractant)) en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op vraag van het departement Burger & Welzijn dienen de ontvangstbalies 

toegankelijker en aangenamer ingericht te worden. 

 

In het kader van de opdracht “Renovatie loketten burger” werd een bestek met nr. 

861.11-A18/36 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.908,40 excl. btw of € 73.699,16 

incl. 21% btw (€ 12.790,76 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

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

€ 144.000) 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 maar anderzijds blijft de zekerheid dat de 

aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis en deskundigheid beschikken. 

 

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 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 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. 861.11-A18/36 en de raming voor de opdracht “Renovatie loketten 

burger”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility worden goedgekeurd. 

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

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 60.908,40 excl. btw of 

€ 73.699,16 incl. 21% btw (€ 12.790,76 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 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

15. Installaties, machines en uitrusting Jeugd. Leveren en plaatsen 

speeltoestellen Goudwinde en Bistierland.  Goedkeuring bestek, raming 

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

De gemeenteraad, 

 



Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “ Installaties, machines en uitrusting Jeugd: Leveren en 

plaatsen Speeltoestellen Goudwinde en Bistierland” werd een bestek met nr. NH-548 

opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 

incl. 21% btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

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

budgetcode 230000/075000-VT-VT 53. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en 

artikel 57. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. NH-548 en de raming voor de opdracht “ Installaties, machines en 

uitrusting Jeugd: Leveren en plaatsen Speeltoestellen Goudwinde en Bistierland”, 

opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. 

btw of € 15.000,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2: 

 



Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

16. Toetreding aankoopcentrale gemeente Beveren met het oog op de  

verwerving van software voor het beheer van innames van de openbare 

weg. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke heeft nood aan een oplossing om innames openbaar domein vlotter te 

verwerken en te laten verlopen.  De markt werd verkend en 3 spelers werden geëvalueerd 

door een gezamenlijke werkgroep van de stad Harelbeke, de gemeente Deerlijk en de 

politiezone Gavers: 

 

• Rombit: heeft momenteel nog geen referenties en is in opstartfase in een aantal 

gemeenten. De functionaliteiten en timing naar uitrol is onduidelijk. 

• Geosparc/Spotbooking: heeft een aantal goeie referenties (o.a. Kortrijk) en is 

degelijk gebouwd en vrij gebruiksvriendelijk. 

• Merkator/Eagle: is momenteel de grootste op de markt met de meeste referenties 

en biedt de beste gebruikservaring naar de klant en beheerder. 

 

De gemeente Beveren sloot via het college van burgemeester en schepenen van 

12.02.2018 als opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor software inname 

openbaar domein.  Bij deze opdracht werd de markt verkend en de opdracht werd gegund 

aan de firma Merkator met het beste voorstel naar functionaliteiten en prijs. 

 

Het door de gemeente Beveren gehanteerde bestek wordt voorgelegd. 

 

De opstartkost van dit dossier wordt gelijkmatig verdeeld over de stad Harelbeke en 

gemeente Deerlijk en verder wordt er een jaarlijkse huurkost verrekend. 

 

Concreet voor Harelbeke komt de opstartkost op € 1784,75 incl btw en de jaarlijkse 

huurkost op € 5808 incl btw.  De TCO na 4 jaar komt op € 25.016,75 incl btw waar dat 

voor Spotbooking en Rombit respectievelijk € 31.213,0148 en € 31.895,6 incl btw zou 

zijn. 

 

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; 

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

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 toetreding tot de raamovereenkomst “software inname openbaar 

domein” van de gemeente Beveren goed. 

 

Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. 

17. Aanleg kringstructuur glasvezelnetwerk .  Goedkeuring lastvoorwaarden, 

raming (11.654 euro excl. btw + 21% btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Om de betrouwbaarheid van de netwerkverbinding tussen de serverlokalen op de Parette 

en het stadhuis te vervolledigen is een kringstructuur noodzakelijk.  Op die manier wordt 

de verbinding via twee fysiek aparte paden verzekerd.   

 

Momenteel is er een één op één glasvezelverbinding onder het Marktplein tussen het 

stadhuis en het huis van welzijn.  Een tweede glasvezel vertrekt vanuit het stadhuis tot 

aan Marktstraat 98. 

 

De Infraxwerken aan het warmtenet bieden een unieke opportuniteit om via de 

Vrijdomkaai – ‘t SAS – Jeugddienst – Marktstraat 100 en Marktstraat 98 een netwerk in 

kringstructuur te bouwen tussen de meest kritische locaties van de stad en het 

Zorgbedrijf.  Deze kringstructuur garandeert een betere beschikbaarheid van de ICT 

omgeving, voorziet een performantere verbinding naar jeugddienst/’t SAS en maakt ICT-

voorzieningen in Marktstraat 100 mogelijk.  Momenteel is daar concreet vraag naar wifi 

toegang, maar dat is technisch niet mogelijk tot deze glasvezelwerken uitgevoerd zijn. 

 

De kosten van deze operatie werden gelijkmatig verdeeld over de stad en het  

Zorgbedrijf. 

 

Het Zorgbedrijf investeerde eerder in de aanleg van het traject Vrijdomkaai – ’t SAS.  Nu 

wordt afgewerkt en voorzien vanaf ’t SAS naar de Jeugddienst, Marktstraat 100 en 98. 

 

In het kader van deze opdracht werd een offerte met nummer 2000009738 opgesteld 

door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.101,34 incl. btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht kan slechts door één bepaalde 

ondernemer worden uitgevoerd om redenen van bescherming van exclusieve rechten. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 

budgetcode 225000/066000 GGZ 25, de facturatie gebeurt pas in 2019. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het gaat om een bestek inzake een 

overheidsopdracht die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het 

ramingsbedrag op het investeringsbudget hoger is dan € 8.500 en het project niet 

nominatief in het budget is voorzien (toepassing art. 43 par 2, 11° van het 

gemeentedecreet). 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d 

iii (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om 

redenen van: bescherming van exclusieve rechten) en artikel 57. 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

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

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De offerte met nummer 2000009738 en de raming voor de opdracht “Aanleg 

glasvezelnetwerk kringstructuur”, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in de offerte en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten. De raming bedraagt € 14.101,34 incl btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 op 

budgetcode 225000/066000 GGZ 25, de facturatie gebeurt pas in 2019. 

 

18. Statutenwijziging Zorgbedrijf Harelbeke.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

Op 26.09.2018 ontving de stad de statutenwijziging van het Zorgbedrijf Harelbeke. 



 

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22.12.2017 dat verscheen op 

15.02.2018 in het Belgisch Staatsblad en waarvan de meeste bepalingen in werking 

treden op 01.01.2019 dienen de statuten van het Zorgbedrijf gewijzigd te worden.  

 

Deze wijziging verandert in grote lijnen weinig aan de werking van het zorgbedrijf. Toch 

moeten een aantal bepalingen in de statuten aangepast worden om conform het nieuw 

decreet te kunnen werken.  

 

Het is logisch om deze statutenwijzing nu al goed te keuren zodat dit per 01.01.2019 in 

werking kan treden.  

 

2. 

 

In de raad van bestuur van het zorgbedrijf van juli werd er beslist volgende timing aan te 

houden: 

 

- goedkeuren principes wijzigingen in de OCMW-raad van 13.09.2018; 

- voorstelling van de statutenwijziging in de raad van bestuur van 19.09.2018; 

- goedkeuren van de statutenwijziging in de algemene vergadering van 

19.09.2018; 

- verzending naar minister en gemeente ter goedkeuring; 

- goedkeuren van de statutenwijziging van de gemeenteraad op 22.10.2018; 

- goedkeuren van de statutenwijziging door de minister in december; 

- publicatie van de statutenwijziging. 

 

3. 

 

De OCMW-raad keurde in de zitting van 13.09.2018 de principes van deze 

statutenwijziging goed. 

 

De algemene vergadering van het Zorgbedrijf keurde op 19.09.2018 de voorgelegde 

statutenwijzing goed.  

 

Het Zorgbedrijf legt de statutenwijziging nu voor aan de gemeenteraad.  Deze is bevoegd 

krachtens art. 220 en 224 van het OCMW-decreet van 19.12.2008. 

 

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt 

binnen een termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring 

aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden.  

Een afschrift van het besluit van de gemeenteraad wordt op dezelfde dag als de dag van 

de verzending naar de Vlaamse Regering verstuurd. Het besluit van de Vlaamse Regering 

wordt binnen een termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot 

goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. 

 

4. 

 

De gemeenteraad is van oordeel de genoemde vereiste goedkeuring te kunnen geven 

gezien de voorgaande overwegingen. 

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 35 par. 2, 2°, 42 par. 1 en voor zoveel als nodig art. 195; 



- het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet), inzonderheid en zonder zich 

daartoe te willen beperken de artikelen 219 t.e.m. 236. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed zoals voorgelegd. Deze 

statutenwijziging gaat in op 01.01.2019. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Zorgbedrijf ter voorlegging, 

samen met het bundel, aan de Vlaamse regering met het oog op goedkeuring door deze 

of de gedelegeerde minister. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

19. Kerkfabriek St-Rita. Goedkeuren derde wijziging MJP 2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 november 2013. 

 

Een eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 oktober 2014. 

 

Een tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita 

werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 2016. 

 

Op 20 juni 2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De derde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita werd 

goedgekeurd in de kerkraad van 25 juni 2018. 

 

Op 10 september 2018 heeft het Centraal Kerkbestuur deze derde wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad via de applicatie Religiopoint.  

Het gunstig advies van het Bisdom Brugge, erkend als representatief orgaan maakt deel 

uit van deze bundel. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Rita. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 



 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

2019 2019 

na wijziging 

 32.985,61 € 32.985,61 € 33.612,69 € 33.612,69 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

2019 2019 

na wijziging 

 27.200,00 € 40.477,00 € 3.000,00 € 16.000,00 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

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 derde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Rita goed. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

20. Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren vijfde wijziging MJP 2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 november 2013. 

 

Een eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 november 2015. 

 

Een tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 2016. 

 

Een derde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 mei 2017. 

 

Een vierde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 november 2017. 

 

Op 20 juni 2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 



De vijfde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd in de kerkraad van 21 mei 2018. 

 

Op 10 september 2018 heeft het Centraal Kerkbestuur deze vijfde wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad via de applicatie Religiopoint.  

Het gunstig advies van het Bisdom Brugge, erkend als representatief orgaan maakt deel 

uit van deze bundel. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

 98.167,00 € 98.167,00 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

 12.500,00 € 8.000,00 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

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 vijfde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

21. Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren zesde wijziging MJP 2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 november 2013. 

 

Een eerste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 november 2015. 

 



Een tweede wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 2016. 

 

Een derde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 mei 2017. 

 

Een vierde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 november 2017. 

 

Een vijfde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 

2018. 

 

Op 20 juni 2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De zesde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus 

Hulste werd goedgekeurd in de kerkraad van 25 juni 2018. 

 

Op 10 september 2018 heeft het Centraal Kerkbestuur deze zesde wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad via de applicatie Religiopoint.  

Het gunstig advies van het Bisdom Brugge, erkend als representatief orgaan maakt deel 

uit van deze bundel. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

2019 2019 

na wijziging 

 98.167,00 € 98.167,00 € 96.468,00 € 96.468,00 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

2019 2019 

na wijziging 

 12.500,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

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 zesde wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed. 

 

Artikel 2: 



 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

22. Kerkfabriek St-Augustinus. Goedkeuren wijziging MJP 2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 november 2013. 

 

Op 20 juni 2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Augustus werd 

goedgekeurd in de kerkraad van 3 juli 2018. 

 

Op 10 september 2018 heeft het Centraal Kerkbestuur deze wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad via de applicatie Religiopoint.  

Het gunstig advies van het Bisdom Brugge, erkend als representatief orgaan maakt deel 

uit van deze bundel. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Augustinus. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

 38.923,49 € 38.923,49 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

 0,00 € 26.778,55 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

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 wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Augustinus goed. 

 

 



Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

 

23. Kerkfabriek St-Amand. Goedkeuren wijziging MJP 2014-2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 november 2013. 

 

Op 20 juni 2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus werd 

goedgekeurd in de kerkraad van 28 mei 2018. 

 

Op 10 september 2018 heeft het Centraal Kerkbestuur deze wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 ingediend bij de stad via de applicatie Religiopoint.  

Het gunstig advies van het Bisdom Brugge, erkend als representatief orgaan maakt deel 

uit van deze bundel. 

 

Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Amandus. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

 3.056,33 € 3.056,33 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

 0,00 € 12.500,00 € 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 41, 42 en 43. 

 

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 wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint-Amandus goed. 



 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

24. Kerkfabrieken. Aktename budgetwijziging 2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft in de zitting van 20 november 2017 akte genomen van het 

budget 2018 van de Harelbeekse kerkfabrieken. 

 

De budgetwijzigingen van 2018 van de Harelbeekse kerkfabrieken werden goedgekeurd 

in de kerkraden: 

 

• Sint-Salvator :  Goedkeuring kerkraad van 30.05.2018 

• Sint-Jozef :    Goedkeuring kerkraad van 26.06.2018 

• Sint-Augustinus :  Goedkeuring kerkraad van 03.07.2018 

• Sint-Rita :    Goedkeuring kerkraad van 25.06.2018 

• Sint-Petrus :    Goedkeuring kerkraad van 21.05.2018 

• Sint-Amand :   Goedkeuring kerkraad van 28.05.2018 

 

Op 20 juni 2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

Op 19 september 2018 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetwijziging van de 

kerkfabrieken samen met het advies van het Bisdom Brugge, erkend representatief 

orgaan, gecoördineerd ingediend bij de stad via de applicatie ReligioPoint. 

 

Cijfermatig blijkt het volgende: 

 

Exploitatietoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Salvator  182 116,97€  175 295,06€ 1 456,08€ 176 751,14€ 

Sint-Jozef 49 658,52€ 44 294,52€ 0,00€ 44 294,52€ 

Sint-Augustinus 38 923,49€ 33 456,90€ 0,00€ 33 456,90€ 

Sint-Rita 32 985,61€ 22 825,18€ 0,00€ 22 825,18€ 

Sint-Petrus 98 167,00€ 71 668,54€ 0,00€ 71 668,54€ 

Sint-Amand 3 056,33€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 

Investeringstoelage 

 

 MJP Voorgaande Wijziging Nieuw totaal 

Sint-Salvator  12 500,00€ 12 500,00€  -5 000,00€ 7 500,00€ 

Sint-Jozef 32 800,00€ 32 800,00€ -8 000,00€ 24 800,00€  

Sint-Augustinus 26 778,55€ 27 500,00€ -721,45€ 26 778,55€ 

Sint-Rita 40 477,00€ 12 500,00€ 27977,00€ 40 477,00€ 

Sint-Petrus 8 000,00€ 12 500,00€ -4 500,00€ 8 000,00€ 

Sint-Amand 12 500,00€ 12 500,00€ 0,00€ 12 500,00€ 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 



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

de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 33, 47, 48, 49 en 50. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken. 

 

Artikel 2: 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend 

representatief orgaan. 

 

25. Kerkfabrieken. Aktename budget 2019. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De budgetten 2019 van de Harelbeekse kerkfabrieken werden goedgekeurd in de 

kerkraden: 

 

• St.-Salvator  goedkeuring kerkraad van 09.07.2018; 

• St.-Augustinus goedkeuring kerkraad van 03.07.2018; 

• St.-Rita  goedkeuring kerkraad van 25.06.2018; 

• St.-Jozef  goedkeuring kerkraad van 26.06.2018; 

• St.-Amandus  goedkeuring kerkraad van 28.05.2018; 

• St.-Petrus  goedkeuring kerkraad van 25.06.2018. 

 

Op 19.09.2018 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetten 2019 van de Harelbeekse 

kerkfabrieken samen met het advies van het Bisdom Brugge, erkend representatief 

orgaan, gecoördineerd ingediend bij de stad via de applicatie ReligioPoint. 

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies aan de 

budgetten van de Harelbeekse kerkfabrieken. 

 

De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld als volgt: 

 
 Exploitatietoelage Meerjarenplan 

St.-Salvator 136 782,20€ 183 691,71€ 

St.-Augustinus 28 236,19€ 39 102,95€  
St.-Rita 23 753,59€ 33 612,69 €  
St.-Jozef 44 842,29 €  50 595,17€  
St.-Amandus 0,00 € 3 197,35€ 

St.-Petrus 67 429,85€  96 468,00€ 

 



Op 20.06.2018 vond er een overlegvergadering plaats tussen de stad Harelbeke en het 

Centraal Kerkbestuur. 

 

De budgetten 2019 van de Harelbeekse kerkfabrieken worden voor aktename aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 46, 47 en 48. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 :  

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de Harelbeekse kerkfabrieken. 

Artikel 2 : 

 

Merkt op dat bij het budget van de kerkfabriek Sint-Augustinus in kolom ‘budget 2018’ 

bij de investeringen nog de cijfers van het oorspronkelijke budget 2018 staan ipv van de 

cijfers van de budgetwijziging 2018. Blijkbaar werd dit niet opgemerkt noch door CKB 

noch door bisdom. 

 

Artikel 3 : 

 

Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de 

provinciegouverneur, het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabrieken en het erkend 

representatief orgaan.  

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

26. Vragenkwartiertje. 

Opmerking bij het goedkeuren van het verslag door raadslid Rita Beyaert: 

Ik wil even terugkomen op mijn opmerkingen van de vorige raad in verband met 

zwerfvuil en het gebruik van camera’s.  Ik toon een foto met de vuilniszakken afkomstig 

van Kortrijk die in de buurt van het kanaal in Stasegem aangetroffen worden.  De situatie 

daar blijft problematisch.  Ik dring aan op cameratoezicht met de mobiele camera’s van 

Imog. 

  



 

 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 22 OKTOBER 2018 

 

 

1.Tussenkomst raadslid Rik Pattyn i.v.m. Curieuzeneuzen 

1.1. Ik stel vast dat het Vlaams onderzoek toch wel wat pijnpunten aantoont in het 

centrum van Harelbeke en Overleie.  Ik zou verder pleiten om dit verder uit te diepen op 

lokaal niveau en daarrond initiatieven te nemen.  Ik denk dat het High Five project met 

die reden gelanceerd werd en kans biedt om daar eigenlijk aan tegemoet te komen en 

om prioriteit te geven aan bv de schoolomgevingen waar het moeilijk ligt om die extra in 

te passen in het High Five project om de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren. 

1.2. I.v.m. de Ingelramstraat: de wegeniswerken zijn daar al maanden bezig.  De 

aannemer ervaart weinig druk.  Hij geeft dat ook toe.  Ik zou voorstellen dat de stad 

daar extra druk steekt. 

 

2. Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi i.v.m. de handelsbeurs: 

Hoeveel volk was er en zijn jullie tevreden? 

 

Antwoord van schepen van economie Patrick Claerhout: 

Het was goed weer.  Vandaar dat we eigenlijk jonge mensen met kinderen niet binnen 

kregen.  Het was voornamelijk een oudere bevolking die de handelsbeurs bezocht heeft.  

De standhouders waren toch redelijk tevreden.  Vooral de nieuwe standhouders waren 

zeer tevreden.  Het handelscomité zou graag binnen de 3 jaar opnieuw een beurs 

organiseren en ook daarvoor zijn er al nieuwe kandidaten.  We moeten algemeen wel 

toegeven dat de opkomst te laag was om goed te zijn omdat we nog extra inspanningen 

zullen moeten leveren om te communiceren, ook vanuit de stad.  De handelsbeurs stond 

niet eens op de website.   

I.v.m. de Ingelramstraat: deze werken slepen effectief aan.  Ik zorg voor verdere 

opvolging. 

I.v.m. het High Five project: alles is klaar om volledig uitgerold te worden.  Na de 

herfstvakantie beginnen we eraan. 

 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 22 OKTOBER 2018 

 

 

 

 

1 Budgetwijziging 2018/2. Vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: 

Ik wil een aantal opmerkingen maken bij de investeringsuitgaven die gepland zijn bv: 

5 000 euro extra voor de containerklassen voor school Noord.  Waar er 25 000 euro 

speling gehouden wordt voor eventuele onverwachte werken. 

Betreffende de meerkosten voor het fietspad Molenstraat/Bavikhoofsestraat: ook daar is 

er een verkeerde raming. De meerwerken hebben weliswaar te maken met de betere 

ondergrond die voorzien is, betere wapening, als gevolg van mijn opmerking op een 

eerdere gemeenteraad.  Ik wil hiervoor de schepen van openbare werken bedanken. 

De derde stijging situeert zich in het toekomstige openbaar toilet.  Het begint stilaan op 

een kleine woning te lijken.  Ik vraag mij af of we die toiletten toch niet moeten voorzien 

in de verbouwing van het stadhuis.  Om die redenen zullen wij ons onthouden op de 

budgetwijziging. 

 



Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Uw opmerking kwam reeds eerder aan bod.  Ik denk niet dat ik daar nog veel kan aan 

toevoegen.  

 

Reactie van schepen van openbare werken Patrick Claerhout: 

We hebben in alle dossiers onderhandeld om de prijs zo laag mogelijk te houden en 

tegelijkertijd zijn we gegaan voor een vorm van duurzaamheid en kwaliteit, wat zich 

weerspiegelt in de meerkost.  Bv voor het toilet.  

 

 

2 Vaststellen straatnamen voor drie nieuw aan te leggen straten tussen de 

Beeklaan en de Zuidstraat in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

We zijn heel blij dat er ondanks het feit dat er eerst een andere visie was van het college 

er toch gekozen werd voor een Burgemeester Lanneaustraat op de site Lano.  We denken 

dat die persoon ook die naam verdient.  We denken ook dat er in de toekomst ook nog 

burgemeesters zijn die, niet noodzakelijk van CD&V strekking, die een straatnaam 

verdienen. 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik ben blij met de opening van Francis Pattyn.  Het hoeft niet noodzakelijk een 

straatnaam te zijn.  Het mag ook een laan zijn. 

 

 

4 Vaststellen straatnaam voor de nieuw aan te leggen insteekstraat van de 

Bosdreef in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

Zal het niet verwarrend zijn om in de Bosdreef ook nog een Boskant te houden i.f.v. het 

oproepen van hulpdiensten. 

 

 

10 Collectorwerken R8. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CVBA 

Infrax en NV Aquafin. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele: 

Zullen wij voor dit punt en het vorig punt kunnen rekenen op de spaarpot van Infrax? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Voor wat betreft de werken in de Muizelhoek, zeker en vast.  Voor de werken op de R8 

en Aquafin, alles is zo goed als volledig gesubsidieerd.  Dit zal ons geen euro kosten. 

 

 

14 Renovatie loketten burgerzaken.  Goedkeuring bestek, raming (60.908,40 

euro excl. btw + 21% btw (12.790,76 euro Btw medecontractant)) en 

gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert: 

Zullen de inspanningen die nu gebeurd zijn om het loket te verlagen, zullen die 

meegenomen worden in de werken? 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Vandenabeele: 

Wat met de opmerkingen van de solar tubes? 

 

Reactie van algemeen directeur Carlo Daelman: 

De verbouwingen in burgerzaken zullen gefaseerd gebeuren. 



Er zal gestart worden aan de voorkant.  Uiteindelijk zal het huidig verlaagd loket 

afgebroken worden en vervangen worden door een raam om licht binnen te trekken voor 

de nieuwe backoffice.  De minimale investeringen zullen elders hergebruikt worden.   

 

Tussenkomst van schepen Patrick Claerhout  

Voor wat betreft de opmerking van de raadscommissie i.v.m. de solar tubes: die wordt 

meegenomen in de uitvoering van de werken. 

 

 

19 Kerkfabriek St-Rita. Goedkeuren derde wijziging MJP 2014-2019. 

20 Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren vijfde wijziging MJP 2014-2019. 

21 Kerkfabriek St-Petrus. Goedkeuren zesde wijziging MJP 2014-2019. 

22 Kerkfabriek St-Augustinus. Goedkeuren wijziging MJP 2014-2019. 

23 Kerkfabriek St-Amand. Goedkeuren wijziging MJP 2014-2019. 

24 Kerkfabrieken. Aktename budgetwijziging 2018. 

25 Kerkfabrieken. Aktename budget 2019. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik heb een aantal opmerkingen voor wat betreft Sint Rita.  Er worden investeringen 

gepland in het systeem van de klokken van de kerk.  Er wordt een nieuwe installatie 

voorzien die veel geld kost.  Is daar subsidie voor voorzien?  Is dit wel zinvol om die 

investering te doen als die installatie slechts 1 of 2 keer per week gebruikt wordt bij een 

plechtigheid of bij een begrafenis. 

Globaal: de investeringstoelagen zijn ondertussen tot een absoluut dieptepunt gedaald in 

deze legislatuur.  Nochtans is er nog altijd een verschil van 100 000 euro als je het 

vergelijkt met de strategische meerjarenplanning.  Misschien moeten we dat bij de 

volgende strategische meerjarenplanning extra proberen in te perken.  Dit goede 

resultaat is uiteraard ook het gevolg van het goede beheer van de schepen van financiën. 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Er werden nog geen subsidies aangevraagd voor de klokken.  Ik weet niet of die 

installatie daarvoor in aanmerking zal komen.  Het dossier moet nog verder opgemaakt 

worden.  Ik volg het dossier wel van nabij en ik moet zeggen dat dit een technisch sterk 

dossier was.  De huidige installatie voldoet totaal niet meer en die dateert van de jaren 

1960. 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 1: 

Onthielden zich: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, 

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

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, 

Mireille Vanlerberghe, Hannes Byttebier 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden naast de gemaakte opmerking geen verdere opmerkingen gemaakt op het 

verslag van 10.09.2018 dat dus als goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

De zitting eindigt om 20.53 u. 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Algemeen directeur Voorzitter 


