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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Budgetwijziging 2018/2. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 

 

Volgens artikel 154 par. 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

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

 

De budgetwijziging bevat: 

 

- een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1); 

- een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op 

kasbasis en autofinancieringsmarge; 

- een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en; 

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

en het liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige budgetwijziging niet gewijzigd. 

 

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

autofinancieringsmarge verhoogd, zodat de budgetwijziging past in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 35.302.138 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. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

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 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.  

 

Aansluitend aan deze beslissing volgt een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen. 

Gelijktijdig wordt het formeel advies ingewonnen van de stedelijke cultuurraad en De 

Roede. Dit advies alsook eventuele bezwaarschriften dienen binnen 30 dagen ingediend 

te worden bij het stadsbestuur. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

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

Vierkeerstraat in Bavikhove. Principiële vaststelling. 

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.  

 

Aansluitend aan deze beslissing volgt een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen. 

Gelijktijdig wordt het formeel advies ingewonnen van de stedelijke cultuurraad en De 

Roede. Dit advies alsook eventuele bezwaarschriften dienen binnen 30 dagen ingediend 

te worden bij het stadsbestuur. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

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

Bosdreef in Harelbeke. Principiële vaststelling. 

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.  

 

Aansluitend aan deze beslissing volgt een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen. 

Gelijktijdig wordt het formeel advies ingewonnen van de stedelijke cultuurraad en De 

Roede. Dit advies alsook eventuele bezwaarschriften dienen binnen 30 dagen ingediend 

te worden bij het stadsbestuur. 

 

In een laatste fase dient de gemeenteraad het voorstel van een nieuwe straatnaam 

definitief vast te stellen. 

 

 

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

Harelbeke. Goedkeuren tracé der werken.  

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 ter goedkeuring 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). 

 

6 Subsidiereglement voor Harelbeekse schoolprojecten die bijdragen aan de 

realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 

tijdens schooljaar 2018-2019.  Goedkeuring. 

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. 

 

Het reglement wordt door de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

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

 

7 Kosteloze overdracht van grond langs de Kuurnsestraat door verkavelaar 

Befina aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte. 

Langs de Kuurnsestraat in Bavikhove is de NV Befina een verkaveling van 2 nieuwe 

bouwloten aan het realiseren, die zullen genummerd zijn als de Kuurnsestraat 138 en 

140.  

 

Volgens de verkavelingsvoorschriften moet verkavelaar NV Befina een strook grond 

gesitueerd voor die 2 loten afstaan aan de stad ter inlijving in het openbaar domein. Die 

strook met nutsleidingen zal de verkavelaar inzaaien met gras en dus aanleggen als 

groene berm.  

 

De over te dragen zone is 37 m² groot zoals aangeduid op het overdrachtsplan van 

09.07.2018 van landmeter-expert Bart Degezelle uit Vichte. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het ontwerp van overdrachtsakte (opgemaakt door notaris 

De Mûelenaere uit Gullegem in opdracht en voor rekening van de overdrager, zijnde 

verkavelaar NV Befina) voorgelegd. De grondoverdracht is zonder kosten voor de stad. 

 



Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan deze kosteloze overdracht 

en de voorwaarden van de overdrachtsakte.  

 

De gemeenteraad is bevoegd omdat het gaat om een daad van beschikking die niet 

nominatief in het budget is voorzien (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet). 

 

 

8 Infrastructuurwerken Blauwhuisstraat (Muizelstraat, Muizelhof, 

Aardappelstraat, Blauwhuisstraat, Klein Harelbekestraat). Goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator CVBA. 

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: droogweerafvoer), 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. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de voorliggende samenwerkingsovereenkomst 

met Fluvius System Operator CVBA goed te keuren. 

 

 

9 Vervangen gascabine, aansluiten marktkast en vervangen 

kabeldistributienet Hospitaalstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 

(22.281,21 euro incl. btw (0% btw)) en gunningswijze. 

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

uitgevoerd.  Het voorgelegde 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 euro 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 euro en het project niet nominatief in het 

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

 



 

10 Collectorwerken R8. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CVBA 

Infrax en NV Aquafin. 

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 aan 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 nu de samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin, CVBA Infrax en 

de stad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst tussen NV 

Aquafin, CVBA Infrax en de stad goed te keuren. 

 



DEPARTEMENT FACILITY 

11 Groot onderhoud wegen 2017. Herstel asfaltwegen.  Goedkeuring 

verrekening 2. 

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

wijzigingen aan te brengen (bedragen in euro): 

 

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 euro excl. btw of 223.153,56 euro incl. 21% btw (38.729,13 euro 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 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. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld verrekening 2 goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het gaat om een uitgave in het investeringsbudget 

en een wijziging in overheidsopdrachten boven de 10% niet behoren tot het dagelijks 

bestuur. 

 



 

12 Groot onderhoud wegen 2018.  Herstel asfaltwegen.  Goedkeuring 

verrekening 3. 

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. 

 

Het voorgaande geeft aanleiding tot de volgende verrekening (bedragen in euro): 

 

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 euro excl. btw of 220.947,74 euro incl. 21% btw (38.346,30 euro Btw 

medecontractant) bedraagt. 

 

De aanvullende werken 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. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het gaat om een uitgave in het investeringsbudget 

en een wijziging in overheidsopdrachten boven de 10% niet behoren tot het dagelijks 

bestuur. 

 

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. 

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 euro 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. 

 

 

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

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

gunningswijze. 

Op vraag van het departement burger & welzijn dienen de ontvangstbalies toegankelijker 

en aangenamer ingericht te worden. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 861.11-A18/36 opgesteld door 

het departement facility. 

 

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

euro incl. 21% btw (12.790,76 euro 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 euro) en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt 

betreffende prijsvorming en service.  Door het vooraf selecteren van minimum drie 

aannemers speelt de concurrentie 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 euro 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). 

 

 

15 Installaties, machines en uitrusting Jeugd. Leveren en plaatsen 

speeltoestellen Goudwinde en Bistierland.  Goedkeuring bestek, raming 

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

Jaarlijks is er een budget voorzien voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen of 

vervangen van bestaande speeltoestellen door nieuwe speeltoestellen. Op die manier kan 

er voor gezorgd worden dat de speelpleintjes up to date blijven. Dit jaar werd geopteerd 

om de speelpleintjes op Goudwinde en Bistierland aan te vullen. Op beide pleintjes 

werden door de projectontwikkelaar een aantal speeltoestellen voorzien, maar gezien de 

geringe speelwaarde van deze toestellen is het aangewezen om beide pleintjes aan te 

vullen. Beide pleintjes worden immers omringd door een wijk waar veel jonge gezinnen 

wonen.  

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-548 opgesteld door het 

departement facility - aankoop. 



 

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

euro 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. 

 

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

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

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

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

 

 

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 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 de 

gemeente Deerlijk. 

 

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

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

dat voor Spotbooking en Rombit respectievelijk  31.213,0148 euro en 31.895,6 euro incl 

btw zou zijn. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om toe te treden tot de aankoopcentrale en de 

voorwaarden van het bestek te aanvaarden. 

 

  



17 Aanleg kringstructuur glasvezelnetwerk .  Goedkeuring lastvoorwaarden, 

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

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. 

 

De lastvoorwaarden en de gunningwijze worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

De werken kosten 11.654 euro excl. Btw. 

 

 

18 Statutenwijziging Zorgbedrijf Harelbeke.  Goedkeuring. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

- De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed zoals voorgelegd. Deze 

statutenwijziging gaat in op 01.01.2019. 

- 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. 

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 10.09.2018 heeft de stad een derde meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Rita. Deze werd ingediend via de applicatie 

ReligioPoint. 

 

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 € 



 

Reden voor deze wijziging: 

 

2018 

 

• Herstellen rioleringswerken kerkgebouw, afvoer regenwater 23.500 euro 

• Ereloonnota’s architect Demeyere 4.477.00 euro 

• Bliksembeveiliging 12.500 euro 

 

2019 

 

• Aanpassen van de luidinstallatie klokken aan de hedendaagse normen op gebied 

van elektronica en elektriciteit 16.000 euro 

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

derde meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de derde wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Rita goed te keuren. 

 

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

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 10.09.2018 heeft de stad een vijfde meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Deze werd ingediend via de 

applicatie ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

 98.167 euro 98.167 euro  

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

 12.500 euro  8.000 euro 

 

Redenen voor deze wijziging: 

 

1. Voor grote herstellingen aan privéhuizen werd oorspronkelijk 21.000 euro 

voorzien. Wegens onvoorziene omstandigheden dient dit aangepast te worden 

naar 40.000 euro (te betalen met privé-patrimoniumgeld). 

2. In regel stellen en herstellen bliksemafleiderinstallatie kerk. De juiste prijs komt 

op 6.506,62 euro. Voor alle kerken van de federatie werd oorspronkelijk 12.500 

euro voorzien. Gezien de prijs voor de meeste kerken lager ligt dan het voorziene 

bedrag verzoekt de stad om aan te passen in min naar 8.000 euro. 

 



Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

vijfde meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de vijfde wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed te keuren. 

 

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

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 10.09.2018 heeft de stad een zesde meerjarenplanwijziging ontvangen via het 

Centraal Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste. Deze werd ingediend via de 

applicatie ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

2019 2019 

na wijziging 

 98.167 euro 98.167 euro  96.468 euro 96.468 euro 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

2019 2019 

Na wijziging 

 12.500 euro  8.000 euro 0 euro 0 euro 

 

Reden voor deze wijziging: 

 

• Voor grote herstellingen aan privéhuizen wordt een nieuwe investering ad 10.000 

euro ingevoerd die nog niet in het meerjarenplan staat (te betalen met privé-

patrimoniumgeld).  

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

zesde meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de zesde wijziging van het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus Hulste goed te keuren. 

 

 

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

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 



 

Op 10.09.2018 heeft de stad een meerjarenplanwijziging ontvangen via het Centraal 

Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Augustinus. Deze werd ingediend via de applicatie 

ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

 38.923,49 € 38.923,49 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

 0,00 € 26.778,55 € 

 

Reden voor deze wijziging: 

 

• Vervangen van tapijt 11.524 euro 

• Bliksembeveiliging 13.500 euro 

• Vervangen boiler pastorie 1.754,55 euro 

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de wijziging van het meerjarenplan  

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Augustinus goed te keuren. 

 

 

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

Ingevolge het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, dienden de kerkbesturen over te gaan tot de opmaak van 

een meerjarenplan voor de periode 2014-2019. 

 

Het meerjarenplan kan herzien worden in de loop van de periode waarvoor het is 

opgemaakt. De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van 

het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van 100 

dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief 

orgaan bij de gemeenteoverheid. 

 

Op 10.09.2018 heeft de stad een meerjarenplanwijziging ontvangen via het Centraal 

Kerkbestuur van de kerkfabriek Sint-Amandus. Deze werd ingediend via de applicatie 

ReligioPoint. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

Exploitatietoelage 2018 2018  

na wijziging 

 3.056,33 € 3.056,33 € 

Investeringstoelage 2018 2018  

na wijziging 

 0,00 € 12.500,00 € 

 

Reden voor deze wijziging: 

 

• Bliksembeveiliging 12.500 euro 

 



Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over deze 

meerjarenplanwijziging.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de wijziging van het meerjarenplan  

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus goed te keuren. 

 

 

24 Kerkfabrieken. Aktename budgetwijziging 2018. 

De budgetwijzigingen dienen voor 15.09. van het lopende jaar gecoördineerd bij de 

gemeenteoverheid ingediend te worden door het Centraal Kerkbestuur waaronder de 

kerkfabrieken ressorteren, na voorafgaandelijk overleg met de gemeenteoverheid en 

samen met het advies van het erkend representatief orgaan. 

 

Op 19.09.2018 heeft het Centraal Kerkbestuur de budgetwijzigingen van de 

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 deze 

budgetwijzigingen. 

 

Indien de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het 

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 

akte binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid.  

 

Is dit niet het geval, dan dient de gemeenteraad de budgetwijziging goed te keuren 

binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de 

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 

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€ 

 

 

Reden voor deze wijziging: 

 

Sint-Salvator :  

 

Herbeleggen van maximaal één derde van de netto-opbrengsten van beleggingen. 

Nl 1/3 van de intresten 4.368,24 euro ➔ 1.456,08 euro 

 

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€ 

 

Reden voor deze wijziging : 

 

Sint-Salvator:  

 

• Privé-patrimonium : 

o  Verkoop huis Noordstraat 3, opbrengst geboekt op patrimoniumrekening 

o Voor de aanleg van de weg naar de garages (erfdienstbaarheid) en 

eventueel nog andere kleinere kosten is er 15.000 euro voorzien, te 

financieren uit beleggingen  

• Ereloon ontwerper : 

o De premie voor de opmaak van het beheersplan (7.744,00 euro) werd pas 

in 2018 ontvangen (MAR 3102), terwijl de facturen in 2017 betaald waren. 

Hiervoor was een overbrugging gedaan met eigen middelen, die bij 

ontvangst van de premie terugbetaald werd  

• Bliksemafleiding voorzien 12.500 euro ➔ 7.500 euro 

• Correctie : 

o In het verleden werd er 0,02 euro te weinig betaald aan Freddy 

Vanwijnsberghe. Daar was in budget(wijzigingen) blijkbaar geen rekening 

mee gehouden, waardoor de budgetwijziging een negatieve Z-waarde van  

0,02 euro vertoonde. Om Z-waarde op 0 te krijgen is er 0,02 euro 

ingegeven onder MAR 3109. 

 

Sint-Jozef:  

 

• Buiten schilderwerken voorzien 19.500 euro ➔ 19.500 euro 

• Bliksemafleiding voorzien 12.500 euro ➔ 3.200 euro 

• Aankoop laptop voorzien 800 euro ➔ 800 euro 

• Schilderen roeste standpalen voorzien 0 euro ➔ 1.300 euro 

 

Sint-Augustus:  

 

• Bliksemafleiding voorzien 12.500 euro ➔ 13.500 euro 

• Vervanging tapijt kerk voorzien 15.000 euro ➔ 11.524 euro 

• Vervanging boiler pastorie voorzien 0 ➔ 1.754,55 euro 

 

Sint-Rita :  

 

• Bliksemafleiding voorzien 12.500 euro ➔ 12.500 euro 

• Herstellen rioleringen kerk voorzien 0€ ➔ 23.500 euro 

• Erelonen architect  0 ➔ 4.477,00 euro (2.659,58 euro beheersplan 20% en 

1.817,42 euro riolering) 

 

Sint-Petrus :  

 

• Bliksemafleiding voorzien 12.500 euro ➔ 8.000 euro 

• Grote herstellingen privé 21.000 euro ➔ 40.000 euro 

 

Sint-Amand:  

 

• Bliksemafleiding voorzien 12.500 euro ➔ 12.500 euro 

• Grote herstellingen privé 8.000 euro ➔ 30.000 euro 

 

Het komt de gemeenteraad toe akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van de 

kerkfabrieken. 

 



 

25 Kerkfabrieken. Aktename budget 2019. 

Op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het 

volgende boekjaar. Dit budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  

 

De budgetten worden door het Centraal Kerkbestuur gecoördineerd en gelijktijdig 

ingediend bij de gemeenteoverheid, na voorafgaandelijk overleg met de 

gemeenteoverheid. 

 

Het Bisdom Brugge, erkend representatief orgaan, verleent gunstig advies over de 

budgetten van de Harelbeekse kerkfabrieken. Indien de budgetten passen binnen het 

goedgekeurde meerjarenplan, kan de gemeenteraad van de budgetten enkel akte 

nemen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt het budget van 2019 van de Harelbeekse kerkfabrieken voor 

aktename voorgelegd, gezien ze binnen het meerjarenplan blijven. 

 

Overzicht gemeentelijke toelagen: 

 
 Exploitatietoelage Meerjarenplan Investeringstoelage Meerjarenplan 

St.-Salvator 136 782,20€ 183 691,71€ 10 000,00€ 25 000,00€  
St.-Augustinus 28 236,19€ 39 102,95€  0,00 € 0,00 € 

St.-Rita 23 753,59€ 33 612,69 €  16 000,00€ 16 000,00€ 

St.-Jozef 44 842,29 €  50 595,17€  0,00 € 0,00 €€ 

St.-Amandus 0,00 € 3 197,35€ 5 000,00€  5 000,00€  
St.-Petrus 67 429,85€  96 468,00€ 0,00 € 0,00 € 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

26 Vragenkwartiertje. 


