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De zitting begint om 19.35 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bavikhove Dorp West'. Voorlopige 

vaststelling ontwerp. 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bloemenwijk-Vaarnewijk'en 

bijhorend ontwerp van de rooilijn voor de Vaarnewijkstraat. Voorlopige vaststelling 

ontwerpen. 

3 Gedeeltelijke wijziging van voetweg 43 te Hulste (tussen de Waterstraat/buurtweg 

15 en de Vrijleghemstraat). Voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan 

ter verlegging van een deel van de voetweg. 

4 Grondconcessie op lange termijn met De Vlaamse Waterweg voor het gebruik van 

de Vrijdomkaai in functie van het bouwen van een paviljoen. Goedkeuren 

concessievoorwaarden.  

5 Studie voor het bouwen van een paviljoen Vrijdomkaai.  Goedkeuring bestek, 

raming (57.851,24 euro + 21% btw.) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6 Goedkeuren toetreding van het Zorgbedrijf tot de vereniging Audio. 



7 Buitengewone algemene vergadering van IMOG (Intergemeentelijke Maatschappij 

Voor Openbare Gezondheid Zuid-West-Vlaanderen). Goedkeuren statutenwijziging 

en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene 

vergadering. 

8 Buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 18.12.2018. Goedkeuren 

statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiging op de buitengewone 

algemene vergadering.  

9 Psilon. Buitengewone algemene vergadering van 11.12.2018. Goedkeuren agenda 

en bepalen mandaat vertegenwoordiging op de buitengewone algemene 

vergadering van 11.12.2018. 

10 Infrax. Buitengewone algemene vergadering van 03.12.2018. Goedkeuren van de 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de buitengewone algemene 

vergadering.  

11 TMVS (Farys). Buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018. Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging op de buitengewone algemene 

vergadering van 19.12.2018. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

12 Toelage socio-culturele verenigingen.  Toekenning. 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

13 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket Aha!. 

14 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket SAMW. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15 Vragenkwartiertje. 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

16 Dading voormalig personeelslid. 

*** 

 

  



 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bavikhove Dorp West'. 

Voorlopige vaststelling ontwerp. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) werd ontwerpend onderzoek naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de site gemeenteschool-oude bib- sporthal 

geïntegreerd met inspraak van de burger, voortbouwend op een eerdere 

inspraakmoment. Het RUP voorziet om verkavelingen te laten vervallen en de 

voorschriften voor iedereen eenduidig te maken. De doortrekking van de 

Oudstrijderslaan naar de 25ste-Linielaan wordt geschrapt, zoals gesteld in het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 

In het college van burgemeester en schepenen van 12.04.2016 werd beslist tot de 

opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp West’. 

 

De gemeenteraad nam op 23.05.2016 kennis van de beslissing tot opmaak en heeft de 

contractuele voorwaarden en raming goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte op 31.05.2016 de intercommunale 

Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, met de opmaak van het RUP. 

 

De startnota werd vastgesteld in het college van 13.06.2017. Deze werd vervolgens aan 

het publiek voorgelegd en door de betrokken instanties geadviseerd. 

De scopingnota, met de tabel van aanpassingen op basis van de publieke 

raadpleging/advisering, werd door het college vastgesteld op 16.01.2018. 

 

Er werd per mail van 13.03.2018 verwittigd door de dienst Milieueffectrapportage van het 

Departement Omgeving dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

 

Uit het verslag van de plenaire vergadering dd. 01.06.2018 blijkt dat het RUP, mits te 

voldoen aan de gemaakte opmerkingen, gunstig geadviseerd wordt. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken heeft in zijn vergadering van 17.10.2018 de 

voorlopige vaststelling van het RUP ‘Bavikhove Dorp West’ besproken. 

 

Op basis van voormelde adviezen werd het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan en de daarbij horende stukken opgemaakt door de intercommunale 

Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

De watertoets toont aan dat er voldoende maatregelen worden genomen bij het 

gemeentelijk RUP (voorschriften) om de schadelijke effecten te vermijden, te beperken, 

te herstellen of te compenseren. 

 

Artikel 97 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning voorziet dat niet-

vervallen omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden kunnen worden 

opgeheven ingevolge de definitieve vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan op 

voorwaarde dat dit bij de voorlopige en de definitieve vaststelling van het plan 

uitdrukkelijk aangegeven is, ten minste op het grafisch plan. 



De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp RUP zijn aangepast aan de 

hedendaagse noden en laten meer bouwmogelijkheden toe dan de verouderde 

voorschriften van de verkavelingen. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken in verband met het RUP ‘Bavikhove 

Dorp West’ kennis genomen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 2.2.21 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 

ordening (VCRO). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de artikelen 2.2.18 tot en met 2.2.25. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 

- de artikelen 84 en 97 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 

- het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.02.2017 betreffende het 

geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectbeoordelingen 

- het decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere 

effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te 

integreren door wijziging van diverse decreten; 

- artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18.03.2003 en 

latere wijzigingsdecreten 

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

beperken de artikel 42 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp 

West’ wordt voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

De plannen worden onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door artikel 

2.2.21. 

 

Artikel 3: 

 

Alle niet-vervallen omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (voorheen 

verkavelingsvergunningen) binnen de grenzen van het ontwerpplan zullen opgeheven 

worden bij definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

  



2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bloemenwijk-Vaarnewijk'en 

bijhorend ontwerp van de rooilijn voor de Vaarnewijkstraat. Voorlopige 

vaststelling ontwerpen. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Zowel het BPA (bijzonder plan van aanleg) Bloemenwijk, wijziging A, als het 

aangrenzende BPA Vaarnewijk-industriepark dienen herzien te worden onder de vorm 

van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) om de nodige afstemming met de Seine-

Schelde werken te bekomen, de zone voor de leegstaande elektriciteitscentrale te 

herzien, de bestemmingen en voorschriften aan te passen aan de hedendaagse en 

flexibele normen en de visie op de overzijde van het Marktplein op te maken.  

 

Omdat de strook langs de Leie één geheel vormt worden beide BPA’s verenigd in één 

plangebied. Het plangebied wordt vervolgens begrensd door de Leie, de Overleiestraat, 

de Bavikhoofsestraat en de N36. 

 

In het college van burgemeester en schepenen van 29.05.2012 werd beslist tot de 

opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’. 

 

De gemeenteraad nam op 16.07.2012 kennis van de beslissing tot opmaak en heeft de 

contractuele voorwaarden en raming goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte op 28.08.2012 de intercommunale 

Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, met de opmaak van het RUP. 

 

Artikel 4.2.3. van het decreet van 27.04.2007 (plan MER-decreet) maakt in bepaalde 

gevallen de opmaak van een plan-MER verplicht bij de opmaak van een RUP. 

Overeenkomstig artikel 4.2.5. van hetzelfde decreet werd het plan onderworpen aan een 

onderzoek tot milieueffectrapportering. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

heeft op 04.10.2013, op basis van het screendossier en de uitgebrachte adviezen 

terzake, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding gaf tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

 

Uit het verslag van de plenaire vergadering dd. 04.09.2018 blijkt dat het RUP, mits te 

voldoen aan de gemaakte opmerkingen, gunstig geadviseerd wordt. 

 

In functie van het doortrekken van de huidige gemeentelijke Vaarnewijkstraat naar de 

Leie toe, moet er formeel een nieuwe rooilijn worden vastgesteld. Huidige 

Vaarnewijkstraat werd als gemeenteweg gerealiseerd begin jaren ’70, toentertijd in 

samenwerking met intercommunale Leiedal die er deze bedrijvenzone realiseerde. Dit 

nieuwe stuk rooilijn moet worden vastgelegd volgens de rooilijnprocedure zoals voorzien 

in het rooilijndecreet van 08.05.2009. Het college van burgemeester en schepenen 

bestelde hiervoor op 04.09.2018 bij BVBA TOPOKOR, Engelse Wandeling 2 te Kortrijk een 

rooilijnplan voor het ontbrekend stuk Vaarnewijkstraat (nl. het deel vanaf het huidig 

einde van deze straat in zuidelijke richting tot aan de Leie).  

Het ontwerprooilijnplan van Topokor wordt nu aan de gemeenteraad ter voorlopige 

vaststelling voorgelegd. 

 

Decretaal is voorzien dat de administratieve goedkeuringsprocedure inzake het 

vaststellen van die nieuwe rooilijn gelijktijdig kan lopen met desbetreffende RUP-

procedure. 

Het is aangewezen om inderdaad beide procedures gelijktijdig te voeren om tot een 

ontegensprekelijke lokalisatie van de rooilijn – ter afscheiding van het openbaar ten 

opzichte van het privaat domein – te komen. 



De perceeleigenaars van de goederen gelegen binnen de omtrek van het rooilijnplan 

zullen voorafgaand het op te starten openbaar onderzoek persoonlijk en voorafgaand 

hierover ingelicht worden.  

Nadat die nieuwe rooilijn uiteindelijk definitief is vastgesteld, gelijklopend met de 

definitieve RUP goedkeuring, kunnen de opties worden bekeken om de Vaarnewijkstraat 

feitelijk door te trekken. Een onteigeningsplan (met innametabel) is voorlopig (nog) niet 

in opmaak omdat men eerst zal polsen naar de minnelijke eigendomsoverdracht-

bereidheid der aanpalers. 

 

Het nieuwe verlengde tracé van de Vaarnewijkstraat is een optimaal tracé, zo recht 

mogelijk i.f.v. vrachtvoer. Er is geen impact op bestaande bedrijfsgebouwen en de 

daarom voorziene flauwe bocht (aansluiting met de bestaande weg), is mogelijk voor 

vrachtvervoer. Het tracé maakt ontsluiting voor elk (toekomstig) bedrijf mogelijk, alsook 

voor de publieke kade. Dit tracé is daarnaast het meest haalbare, zowel op vlak van 

realisatie als financieel vlak. 

 

De raadscommissie grondgebiedszaken heeft in zijn vergadering van 17.10.2018 de 

voorlopige vaststelling van het RUP ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’ besproken. 

 

Op basis van voormelde adviezen werd het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan en de daarbij horende stukken opgemaakt door de intercommunale 

Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

De watertoets toont aan dat er voldoende maatregelen worden genomen bij het 

gemeentelijk RUP (voorschriften) om de schadelijke effecten te vermijden, te beperken, 

te herstellen of te compenseren. 

 

Artikel 97 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning voorziet dat niet-

vervallen omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden kan worden 

opgeheven ingevolge de definitieve vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan op 

voorwaarde dat dit bij de voorlopige en de definitieve vaststelling van het plan 

uitdrukkelijk aangegeven is, ten minste op het grafisch plan. 

De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp RUP zijn aangepast aan de 

hedendaagse noden en laten meer bouwmogelijkheden toe dan de verouderde 

voorschriften van de verkavelingen. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken in verband met het RUP 

‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’ kennis genomen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 

ordening (VCRO). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening zoals van kracht tot en met 30.04.2017; 

- de artikelen 84 en 97 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 

- artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.02.2017 betreffende 

het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectbeoordelingen 

- het rooilijndecreet van 8 mei 2009 

- het decreet van 27 april 2007 tot wijziging van titel IV van het decreet van 05 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

- artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18.03.2003 en 

latere wijzigingsdecreten 

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

beperken de artikel 42. 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bloemenwijk-

Vaarnewijk’ wordt voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

Het ontwerp van het rooilijnplan voor de ‘Vaarnewijkstraat ‘ (gekoppeld aan het RUP 

vermeld in art. 1) wordt voorlopig aanvaard. 

 

Artikel 3: 

 

De plannen worden onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door artikel 2.2.14 

§ 2, 3 en 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening én aan het rooilijndecreet van 8 

mei 2009. 

 

Artikel 4: 

 

Alle niet-vervallen omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (voorheen 

verkavelingsvergunningen) binnen de grenzen van het ontwerpplan zullen opgeheven 

worden bij definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

3. Gedeeltelijke wijziging van voetweg 43 te Hulste (tussen de 

Waterstraat/buurtweg 15 en de Vrijleghemstraat). Voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter verlegging van een deel 

van de voetweg. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Blijkens de buurtwegenatlas Hulste opgemaakt in uitvoering van de buurtwegenwet van 

10.04.1841, is voetweg 43 een ‘sentier’ wat een publieke erfdienstbaarheid van doorgang 

op een private wegzate impliceert. 

Voetweg 43 loopt vanaf de Waterstraat (chemin/buurtweg 15 in de atlas) in noord-

oostelijke richting doorheen de landbouwgronden en over de Vrijleghemstraat (chemin 

16 in de atlas) en Hazebeekstraat (chemin 12 in de atlas) door tot in Hulstedorp.  Het 

laatste stukje voetweg is gekend als de Kapelstraat.  

De voetweg vormt een veel gebruikte trage verbinding om vanaf de ringweg N36, via de 

Waterstraat langs het bloemenbedrijf DeoDora doorheen het open gebied, het 

dorpscentrum van Hulste te bereiken.    

 

Het te verleggen stukje van voetweg 43 situeert zich ter hoogte van en op de terreinen 

van het bedrijf Agristo (Imsto) in de Waterstraat te Hulste.  

Waar op de initiële atlasplannen van midden 19e eeuw de voetweg vanaf de Waterstraat 

in noord-oostelijke richting doorheen de huidige bedrijfsgebouwen liep, vond er in 2002 

een de facto verlegging plaats naar de rechterzijde van de bedrijfsgebouwen, dit mét 



deputatiebeslissing van 07.03.2002 maar zonder definitief afgeronde 

(beroeps)procedure).  

 

Om het gebruikscomfort en de veiligheid van de voetweggebruikers te verbeteren wordt 

een beperkte verschuiving (verlegging) van het huidige en feitelijke tracé van 2002 

voorgesteld.  Daardoor zou het nieuwe tracé een meer vloeiend parcours volgen, zonder 

scherpe bochten, en zich grotendeels situeren binnen de groenstrook/-buffer van Agristo.  

 

De voorgestelde verlegging is uitgetekend op het rooilijnplan van 23.10.2018 van 

studiebureau Feys uit Poperinge.  

Op dit plan zijn drie tracés aangeduid: het historische tracé van midden 19e eeuw (roze 

kleur) doorheen de huidige Agristo-site, het feitelijk tracé van 2002 (rode kleur) en het 

nu voorgestelde nog te verleggen tracé (groene kleur).  

Alle tracés situeren zich op terreinen eigendom van Agristo/Imsto.  

Het is Agristo dat nu –via de motiveringsnota van 25.10.2018 van studiebureau Wiels en 

Partners- voorstelt de rooilijn voor het te verleggen deel van voetweg 43 (zijnde het 

groene tracé op het rooilijnplan van 23.10.2018 van studiebureau Feys) te laten 

goedkeuren.  

Agristo engageert zich in voormelde nota horend bij voormelde rooilijnplan-Feys om na 

en in uitvoering van het eventueel verleggingsbesluit van de Deputatie het verlegde tracé 

zelf en op eigen kosten aan te leggen.  Dit blijkt uit punt 4 van de nota (pag 11 &12) : 

“om alle kosten voor de (her)aanleg van de voetweg op haar percelen te dragen”.  Onder 

dit punt is ook de uitvoeringswijze en het dwarsprofiel bepaald.  Alvorens de verlegging 

kan gebeuren moet Agristo eerst de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning 

bekomen. 

 

Het verleggingsvoorstel kan worden ondersteund verwijzend naar het Strategisch 

Meerjarenplan 2014-2019 (beleidsdoelstelling 4 “herwaardering van het ‘trage wegen 

netwerk en (verkeers)veilige leefomgeving“ --- actieplan 4.3. “veilige functionele fiets- 

en wandelverbindingen”).   Het voorliggend dossier, dat in de feiten een soort 

regularisatie van een veel gebruikt voetwegstukje op een enigszins verschoven locatie is, 

kadert binnen die beleidsintentie. 

 

Het door Agristo aangeleverd ontwerp van rooilijnplan 1A (met bijhorend opmetingplan 

1B en kadastraal plan 1C en buurtwegenatlas 1D en foto’s 1E) van 23.10.2018 van het 

studiebureau Feys uit Poperinge voorziet nu de verlegging van een deel van voetweg 43 

binnen de Agristo-site naar de noord-oostelijke perceelsgrens.  

 

Het verlegde tracé oogt comfortabel en gebruiksvriendelijk voor de toekomstige trage-

weg-gebruikers namelijk: 

- qua breedte - zie pt.12 van de nota: uit de detail-dwarsdoorsnede blijkt de 

verharding voorzien op 2 meter breedte; 

- qua uitvoering - zie pt.11 van de nota inzake de uitvoeringsmodaliteiten; 

- qua ligging – zie eigenlijk ‘rooilijn’plan1A met bijhorende tabellen: 

 

Om het verlegd publiek gebruik te verankeren, is het aangewezen alsdan een notarieel 

akkoord te sluiten met Agristo waarbij zal worden geopteerd voor een ruil om niet, 

aangezien de verlegging toch op de eigen terreinen van en volledig op kosten van 

eigenaar-Agristo gebeurt. 

 

Het ontwerp van rooilijnplan 1A (met bijhorende liggingsplan 1B, kadastraal plan 1C, 

altasplan 1D en foto’s 1E) van studiebureau Feys ter wijziging van vooromschreven deel 

voetweg 43 te Hulste, wordt voor voorlopige vaststelling voorgelegd.  

 

Het wijzigingsvoorstel garandeert het publieke gebruik te garanderen tussen de ringweg 

N36, via de Waterstraat langs het bloemenbedrijf DeoDora doorheen het open gebied 



naar het dorpscentrum van Hulste via een veilige en comfortabele fiets- en 

voetgangersverbinding.  

Zo wordt beantwoord (a) aan de vragen en behoeftes van trage-weg-gebruikers, (b) de 

beleidsintenties van het stadsbestuur om trage wegen te herwaarderen en veilige 

alternatieven te voorzien voor de nabij gelegen, minder fietsvriendelijke buurtwegen (bv. 

de Kuurnestraat) en wordt (c) de site  doorkruisbaar gehouden zoals voorzien sinds de 

opmaak van de buurtwegenatlas, midden 19de eeuw.  

 

De voorgestelde wijziging verzoent voormelde openbare belangen met het privaat belang 

van eigenaar Imsto/Agristo.   

 

Het komt de gemeenteraad toe de wijziging voorlopig te aanvaarden. 

 

Na de voorlopige aanvaarding zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van 

nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Vervolgens zal aan de gemeenteraad worden gevraagd definitief de voorgestelde 

wijziging en het rooilijnplan vast te stellen waarna dit raadsbesluit met eventuele 

bezwaren van het openbaar onderzoek, ter beslissing aan de Deputatie zullen worden 

overgemaakt. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

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

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

daartoe te willen beperken, art. 28; 

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

regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De wijziging (verlegging) aan een deel voetweg  43 aan de Waterstraat te Hulste (nabij 

en doorheen het bedrijf Agristo/Imsto) zoals uitgetekend op het rooilijnplan1A van 

23.10.2018 met bijhorend liggingsplan van studiebureau Feys uit Poperinge, wordt 

samen met het genoemde rooilijnplan voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden onderworpen aan het openbaar onderzoek beschreven in het 

besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels voor 

de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

  



4. Grondconcessie op lange termijn met De Vlaamse Waterweg voor het gebruik 

van de Vrijdomkaai in functie van het bouwen van een paviljoen. 

Goedkeuren concessievoorwaarden.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De herinrichtingswerken op het marktplein zijn volop in uitvoering. De stad wees einde 

2015 de opdracht “PPS Marktcentrum” toe aan de private Partner Immogra die dus in 

hoofdorde instaat voor het realiseren van een nieuwe publieke bovengrondse 

parking/plein, van appartementsgebouwen met handelszaken en van een ondergrondse 

privé-parking. In opdracht van Immogra voert de TV Het Vrije (tijdelijke verenging met 

hoofdaannemer-Furnibo) sinds begin 2018 deze werken uit. 

 

In diens BAFO (best and final offer) moest Immogra eveneens de mogelijkheid voorzien 

om deze PPS-opdracht (publiek private samenwerking) uit te breiden met de bouw van 

een nieuw paviljoen dat een belangrijke belevingsrol zal moeten vervullen voor de 

vernieuwde Vrijdomkaai en het globale marktcentrum- en plein.  

Deze BAFO, gegund begin 2016, omvatte hiertoe deel X. “ontwikkelingsvoorstel voor 

deelgebied 4 /Paviljoen”.  

Voor de aanstelling van het initieel studiebureau uit de BAFO (ECTV) als uiteindelijk 

architectenbureau voor de eigenlijke bouw van dit paviljoengebouw, wordt aan de raad in 

huidige zitting eveneens de lastvoorwaarden, raming der studiekost en gunningswijze 

(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) ter goedekruing 

voorgelegd. 

 

Ondertussen zijn de heraanleg- en verbredingswerken van de Vrijdomkaai – in het kader 

van de globale Leieland-leiewerken en in opdracht van De Vlaamse Waterweg - bijna 

afwerkt echter zonder de finale bovenbouwafwerking.  

Ook de zone waarop dit geplande paviljoen, al ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan van 

2011 en het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Marktplein van 08.05.2015 (met een maximum 

grondoppervlakte van 100m², het buiten terras daarin niet mee gerekend), zou kunnen 

komen is nu ter plaatse zichtbaar; meer bepaald op het einde van het her aan te leggen 

Marktplein en op de verbrede oostelijke (of rechter-)oever. 

 

Nu is het aanwezen volgende procedurestappen in het Paviljoen-dossier te zetten: 

 

- enerzijds het lanceren van een studieopdracht om het architectenbureau te 

kunnen aanstellen voor het ontwerpen van het paviljoen (zie ander raadsdossier 

van huidige zitting) 

- anderzijds het afsluiten van een langdurig gebruikscontract voor de grond van De 

Vlaamse Waterweg langs de Vrijdomkaai in het verlengde van het her aan te 

leggen Marktplein en de vernieuwe Leieboorden om er voormelde recagelegenheid 

in de vorm van een Paviljoen, met buitenterras te realiseren.  

Dit contract “Concessie op lange termijn voor ene terrein met nieuwe 

infrastructuur”, af te sluiten tussen de stad en de Vlaamse Waterwegwordt, ligt nu 

ter goedkeuring aan de raad voor. 

 

Ook de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg zou die concessieprincipes 

goedkeuren in hun zitting van november 2018, waarna beide partijen tot ondertekening 

kunnen overgaan.  

 

Het voorliggend concessiecontract bevat –samengevat- volgende voorwaarden: 

 

- De concessie betreft een terrein van 331,95 m² op de Vrijdomkaai, heraangelegd 

door en eigendom van De Vlaamse Waterweg zoals aangeduid in groene arcering 



op het plan van L. Vanquickelberghe van 18.10.2018 met nr. 

D3_100_025_CONC_02,  dat aan de stad in concessie wordt gegeven met het oog 

op het  realiseren en (laten) uitbaten van een recapaviljoen, zowel indoor als 

outdoor, waarbij eveneens ondersteunde functies als toerisme, recreatie en 

culturele en maatschappelijk relevante activiteiten kunnen. 

- De concessietermijn bedraagt 50 jaar, te rekenen van de maand na de 

ondertekening van het eigenlijke contract door de 2 partijen. Onder voorwaarden 

is deze termijn verlengbaar. 

- Het jaarlijks indexeerbaar gebruikstarief - volgens de evolutie van de 

consumptieprijzen - voor de concessie-grond (331,95 m²) bedraagt: 

o 10euro/m²/jaar (excl. BTW) vanaf de start (ondertekening contract) t.e.m. 

jaar 20 

o 12euro/m²/jaar (excl. BTW) vanaf jaar 21 t.e.m.  jaar 30 

o 14euro/m²/jaar (excl. BTW) vanaf jaar 31 t.e.m.  jaar 40 

o 16euro/m²/jaar (excl. BTW) vanaf jaar 41 t.e.m.  jaar 50 

(bijvoorbeeld voor 2019 zou dit betekenen :  10 euro x 331,95 m² = 3.319,5 euro 

excl. BTW) 

- De stad mag op de concessie-grond van de Vlaamse Waterweg een reca-paviljoen 

bouwen zoals voorzien in en binnen de contouren bepaald in het RUP Marktplein 

(bebouwing van max. 100 m² en +/- 200 m² terras) en kan vervolgens dit 

paviljoen met terras in onderconcessie geven aan de uiteindelijke 

paviljoenuitbater. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

43 par. 2, 12°); 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel 

 

Het voorgelegde concessiecontract wordt goedgekeurd als volgt: 

 
 

 
CONCESSIE OP LANGE TERMIJN VVOOR EEN TERREIN MET NIEUWE INFRASTRUCTUUR 
 
 

 
 

TUSSEN  
 
De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel 

gevestigd te 3500 Hasselt, Havenstraat 44 en KBO 0216.173.309, de algemene rechtsopvolger van 
Waterwegen en Zeekanaal NV ingevolge het Decreet van 23 december 2016 houdende diverse 
maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv 
De Scheepvaart van publiek recht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. ir. Chris Danckaerts, 
de gedelegeerd bestuurder en dhr. Joël Bijnens, wnd. afdelingshoofd, hierna “De Vlaamse 
Waterweg” of de “concessieverlenende vennootschap” genoemd, 
ENERZIJDS, 



 

en Stad Harelbeke met maatschappelijke zetel 8530 Harelbeke, Marktstraat 29, rechtsgeldig én in 

uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van 19 november 2018, 
vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, voor wie hier handelen : 
- de heer VANDEMEULEBROUCKE Willy Remi, gedomicilieerd en verblijvende te 8530 

Harelbeke, Wilgenlaan 8, voorzitter van de gemeenteraad, en 
- de heer DAELMAN Carlo Omer, gedomicilieerd en verblijvende te 8531 Harelbeke, Hulstedorp 

7,algemeen directeur. 

hierna “de concessionaris” genoemd, 
ANDERZIJDS, 
 
Gelet op 
- het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv; 

- het Besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 2018 houdende de omschrijving van de 
territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv; 

- de beslissing van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv, genomen op 19 
november 2018; 

- de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Harelbeke, genomen op 19 november 2018; 

 
Overwegende: 

- De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Harelbeke en De Vlaamse Waterweg nv in 
kader van het Seine Schelde Project, getekend op 31 mei 2013. 

- Het addendum aan bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Harelbeke en 
De Vlaamse Waterweg nv in kader van het Seine Schelde Project, getekend op 14 september 
2018. 

- Het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Marktplein, goedgekeurd door de deputatie op 8 mei 2014, 
waarbij het hierna vermeld paviljoen als pt.11 in het verordenend plan en in de voorschriften 

is vermeld. Een kopie van die stukken is gehecht aan voorliggend concessie-contract. 
 
WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
ARTIKEL 1. - VOORWERP  VAN  DE  CONCESSIE 
 

§ 1. Oppervlakte en ligging 
 

Het voorwerp van de concessie is een terrein gelegen aan de linkeroever van de Leie te Harelbeke, 
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A aangeduid op bijgevoegd plan (plannummer: 
D3_100_025_CONC_02 dat aan de deze overeenkomst gehecht is. 
De concessionaris erkent de uitgetekende en berekende oppervlakte van 331,95 m² als 
nauwkeurig, behoudens de uitslag van een eventuele tegensprekelijke opmeting. 

Het voorwerp van concessie geeft directe aansluiting op de nieuw aan te leggen steiger. Voor het 
gebruik van deze steiger door de concessionaris zal met de concessionaris een addendum aan deze 
concessie of een aparte concessie worden afgesloten voor de voorlopige oplevering van deze 
steiger. 
 
§ 2. Bestemming 
 

De concessie wordt verleend aan de stad Harelbeke teneinde de stad toe te laten op deze locatie, 
in het verlengde van de herontwikkeling van het marktplein en de Leieboorden, de realisatie én een 
kwalitatieve uitbating van een horecagelegenheid te organiseren zowel indoor als outdoor. 
Ondersteunende functies zoals toerisme, recreatie en het organiseren van culturele en 
maatschappelijke relevante activiteiten zijn eveneens toegelaten. De wijze van uitbating wordt 
beslist door de stad Harelbeke. 

 
Indien de bestemming van het goed gewijzigd wordt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van De Vlaamse Waterweg nv, kan dit aanleiding geven tot de gemotiveerde beëindiging van deze 
concessieovereenkomst volgens de procedure voorzien in artikel 6 §§ 1 en 3 van deze 
overeenkomst. 
  



 

§ 3. Plaatsbeschrijving 

 
a. Algemeen 
Het goed wordt in concessie gegeven in de staat waarin het zich bevindt. Een plaatsbeschrijving 
van het goed wordt opgemaakt bij de oplevering van de Vrijdomkaai en toegevoegd aan de 
concessie. 
De Vlaamse Waterweg nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke zichtbare 

of verborgen gebreken, noch voor huidige of toekomstige erfdienstbaarheden van openbaar nut op 
het in concessie verleend goed, van welke aard dan ook, dan tenzij gevestigd door de Vlaamse 
Waterweg nv, noch kan zij, tijdens de duur van de concessie, gehouden zijn tot enig onderhouds- 
of inrichtingswerk.  
De Vlaamse Waterweg nv is er niet toe gehouden overblijfselen van oude werken of hindernissen, 
die tijdens de uitvoering van de overeenkomst te voorschijn mochten komen, op te ruimen of te 

doen opruimen.  
 
b. Bodemtoestand  
De Vlaamse Waterweg nv verklaart dat er op de grond, voorwerp van deze concessie, bij haar 
weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 6 van het 

Decreet d.d. 27.10.2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
De Vlaamse Waterweg nv legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het voorschreven 

onroerend goed en dat werd afgeleverd door de OVAM op … [Datum].  
De inhoud van dit bodemattest luidt: 
“……………………” 
 
§ 4. Gebruik van de terreinen 
 
De Vlaamse Waterweg nv verleent aan de concessionaris de toelating om exclusief en met het oog 

op het doel zoals beschreven in artikel 1 § 2 de terreinen te bezetten. 
De concessionaris verbindt er zich toe alle vergunningen en voorschriften – in het bijzonder de 
omgevingsvergunning - te (doen) bekomen en na te (doen) leven. Alle inrichtings- en 
onderhoudskosten die verband houden met het terrein en de infrastructuur blijven tijdens de hele 
duur van de concessie uitsluitend ten laste van de concessionaris. 
De concessionaris dient zich te gedragen naar de richtlijnen van de afgevaardigden van De 

Vlaamse Waterweg nv voor al wat nuttig is voor de goede gang van de dienst. 
Hij zal onder meer het aan hem geconcedeerd terrein onderhouden en de dijkweg of het jaagpad 

niet mogen afsluiten, behalve tijdens de laad- en/of losactiviteiten. 
De concessionaris zal ten allen tijde de toegang tot de aan te leggen steiger, zoals aangeduid op 
plan D3_100_025_CONC_02, mogelijk houden via het verlenen van een recht van doorgang aan de 
gebruikers van de steiger geven via het in concessie gegeven terrein. Voor de oplevering van de 
steiger zal het gebruik van deze steiger worden geregeld in een overeenkomst tussen Stad 

Harelbeke en De Vlaamse Waterweg nv. 
 
§ 5. Onderconcederen 
 
Beide partijen erkennen dat de concessie betrekking heeft op goederen die tot het openbaar 
domein behoren en bijgevolg niet het voorwerp kunnen uitmaken van de vestiging van een zakelijk 
of persoonlijk recht. 

Stad Harelbeke neemt het terrein in concessie met als doel op deze locatie, in het verlengde van de 
herontwikkeling van het marktplein en de Leieboorden, de realisatie én een kwalitatieve uitbating 
van een horecagelegenheid te organiseren zowel indoor als outdoor. Ondersteunende functies zoals 
toerisme, recreatie en het organiseren van culturele en maatschappelijke relevante activiteiten zijn 
eveneens toegelaten. De wijze van uitbating wordt beslist door de stad Harelbeke. De stad kan 
daartoe beslissen een uitbater voor deze faciliteiten aan te stellen.  

De Vlaamse Waterweg nv stemt in met ieder welkdanig gebruiks –of uitbatingsrecht (vb. een 
onderconcessie) dat daartoe door de stad zal kunnen worden verleend. De concessionaris zal De 
Vlaamse Waterweg nv steeds schriftelijk op de hoogte brengen wanneer een nieuwe uitbater 
aangesteld wordt. 
 
Indien de concessionaris de Vlaamse Waterweg nv niet op de hoogte brengt, dan heeft De Vlaamse 
Waterweg nv het recht deze concessieovereenkomst als beëindigd te beschouwen zoals 

omschreven in artikel 6 § 1. De concessionaris is verantwoordelijk voor het nakomen en doen 
nakomen van alle verplichtingen in deze concessie ten aanzien van De Vlaamse Waterweg nv. 
 



 

ARTIKEL 2. - DUUR  VAN  DE  CONCESSIE 

 
§ 1. Duur - Vervaldag 
 
Huidige overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van 
ondertekening door beide partijen. Zij eindigt op de dag van de beëindiging van het concessierecht, 
onverminderd het gestelde in artikel 2, § 4. 

De concessie wordt toegekend voor een termijn van 50 jaar met aanvang op de dag van 
inwerkingtreding van huidige overeenkomst om van rechtswege te eindigen op de dag van 
inwerkingtreding plus 50 jaar, zonder betekening van opzeg en zonder dat een stilzwijgende 
vernieuwing of verlenging zou kunnen intreden. 
De concessionaris zal de nodige vergunningen (doen) aanvragen, in het bijzonder de 
omgevingsvergunning voor het bouwen van voormeld paviljoen. Hij levert hiertoe alle inspanningen 

om de nodige vergunningen tijdig te bekomen en zal hiertoe alle wettelijke middelen aanwenden 
en uitputten. In geval van weigering van een van de vereiste vergunningen, herneemt de 
concessionaris binnen de zes maanden de procedure. De aanvraag tot het bekomen van een 
vergunning moet ingediend worden volgens de geldende wetgeving en reglementen en rekening 
houden met de mogelijkheden van het gebied. 

De concessionaris zal De Vlaamse Waterweg nv op de hoogte houden door een afschrift van de 
vergunning of een afschrift van de weigering per aangetekend schrijven over te maken. Het 

aanvragen van een vergunning of beperkingen, opgelegd door de wetgeving, zijn geen reden om 
geen concessievergoeding te betalen, noch om te stellen dat het terrein niet ter beschikking kan 
gesteld worden. 
Indien de concessionaris, om de bestemming te verwezenlijken, zoals bepaald in artikel 1 § 2, niet 
binnen de 2 jaar over de nodige vergunningen en toelatingen kan beschikken of indien de 
concessionaris niet gestart is met de exploitatie van zijn activiteiten binnen een termijn van 2 jaar 
na de begindatum van de concessie zoals bepaald in het eerste lid, kan de concessie eenzijdig 

beëindigd worden conform artikel 6 § 3. 
 
§ 2. Verlenging  
 
De concessie kan worden verlengd indien de concessionaris tenminste twaalf maanden vóór de 
einddatum de verlenging aanvraagt per aangetekende brief, gericht aan De Vlaamse Waterweg nv. 

Deze laatste zal haar akkoord verlenen voor de verlenging (per aanhangsel aan huidige akte) of de 
verlenging weigeren en zal dit doen tenminste 6 maanden vóór de einddatum van de lopende 

concessie (per aangetekend schrijven in geval van weigering). 
De Vlaamse Waterweg nv kan de verlenging slechts weigeren voor gegronde redenen, waarbij 
voorrang dient te worden verleend aan de concessionaris boven eventueel andere gegadigden. 
De duur van de eventuele verlenging van de concessie zal worden beoordeeld in functie van de 
richtlijnen die op dat ogenblik zullen gelden tussen het Vlaamse Gewest en De Vlaamse Waterweg 

nv. 
De overige concessievoorwaarden voor de eventuele verlenging zullen het onderwerp uitmaken van 
een nieuwe onderhandeling. 
 
§ 3. Einde van de concessie  
 
Tenminste twaalf maanden vóór de einddatum van de concessie zal de concessionaris op zijn 

kosten de nodige initiatieven nemen voor het bekomen van een bodemattest. Wanneer de 
concessionaris in gebreke blijft inzake het nemen van de nodige initiatieven tot het bekomen van 
de bodemattesten, kan De Vlaamse Waterweg nv dit initiatief van hem overnemen op kosten van 
de concessionaris. De concessionaris zal tevens instaan voor alle andere verplichtingen die op hem 
rusten de alsdan toepasselijk wetgeving inzake de bodemsanering en de bodembescherming. 
In geval van beëindiging van de concessie in toepassing van artikel 6, zal de concessionaris de 

nodige initiatieven nemen onmiddellijk na de kennisgeving van de beëindiging. 
 
§ 4.  Bezetting van de terreinen na het einde van de concessie  
 
Ingeval de bezetting van het geconcedeerde goed hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk voortgezet 
wordt na het einde van de duur van de concessie of van de opzegtermijn, of na de 
overeengekomen termijn in geval van faillissement en/of voortijdige beëindiging van de concessie, 

en dit zonder het schriftelijke en voorafgaand akkoord van De Vlaamse Waterweg nv, dan is een 
vergoeding verschuldigd wegens bezetting zonder recht of titel. Deze vergoeding wordt voor het 
geheel van de bezetting per kalenderdag bepaald zoals voorzien in artikel 3 § 1,3. 



Het feit dat het geconcedeerde goed niet in goede staat of niet volledig ontruimd van alle opslag, 

goederen of afval - of ze nu aan de concessionaris toebehoren of niet - terug ter beschikking 

gesteld wordt van De Vlaamse Waterweg nv, zal worden gelijkgesteld met een voortzetting van de 
bezetting zonder voorafgaandelijk akkoord van De Vlaamse Waterweg nv, en dit voor het geheel 
van het goed. In dit geval zal de concessionaris de vergoeding, bepaald in artikel 3 § 1,3 
verschuldigd zijn, tot aan de volledige ontruiming of in-orde stelling van het geconcedeerde terrein. 
De concessionaris blijft aansprakelijk inzonderheid wat betreft de leegstand of verwaarlozing van 
gebouwen. 

De betaling van de vergoeding, hierboven vermeld, verleent de concessionaris geen recht op de 
bezetting van het terrein, noch op hernieuwing of verlenging van de concessie. 
Het niet naleven van de alsdan toepasselijk wetgeving inzake de bodemsanering en de 
bodembescherming zal worden gelijkgesteld met een voortzetting van de bezetting zonder 
voorafgaandelijk akkoord van De Vlaamse Waterweg nv. In dit geval zal de concessionaris - 
ongeacht de toepassing van artikel 2 §3 – in huidige § en in artikel 3 §1,3 bedoelde vergoeding per 

kalenderdag verschuldigd zijn tot aan de volledige ontruiming of in-orde stelling van het 
geconcedeerde goed. 
 
ARTIKEL 3.- CONCESSIERECHT 
 

§ 1. Bedrag van het recht 
 

1. Het bedrag van het concessierecht wordt berekend op de oppervlakte van het in concessie 
gegeven voorwerp, omschreven in artikel 1 § 1 en is vastgesteld op : 
- 10,00 EUR/m²/jaar (excl. btw) vanaf de aanvang van de concessie t.e.m. jaar 20 
- 12,00 EUR/m²/jaar (excl. btw) vanaf jaar 21 t.e.m. jaar 30 
- 14,00 EUR/m²/jaar (excl. btw) vanaf jaar 31 t.e.m. jaar 40 
- 16,00 EUR/m²/jaar (excl. btw) vanaf jaar 41 t.e.m. jaar 50 
 

2. Het concessierecht is, conform artikel 2 § 1, verschuldigd vanaf de aanvang van de 
concessie. Indien de aanvangsdatum evenwel valt vóór 1 januari, is het concessierecht 
verschuldigd pro rata.  
 
Het concessierecht zal op de eerste januari van ieder jaar aangepast worden aan het indexcijfer 
der consumptieprijzen volgens de volgende formule: 

X x Y  

   Z 
 waarbij: 
 X = basisbedrag 
 Y = indexcijfer van de maand december voorafgaand aan de aanpassing 

 Z = basisindex van de maand voorafgaand aan de aanvang vd concessie 
In geval van eventuele daling van het indexcijfer zal er geen aanpassing doorgevoerd worden. 
 
3. In geval van bezetting van het geconcedeerde goed, zoals bepaald en omschreven in artikel 
2 § 4, wordt de vergoeding voor het geheel van de bezetting per kalenderdag gebracht op: 
• 1/10 van de maandelijkse concessievergoeding, per kalenderdag voor een vertraging van 
ten hoogste 30 dagen, en 

• 1/5 van de maandelijkse concessievergoeding, per kalenderdag vanaf de 31ste 
kalenderdag. 
 
In elk geval bedraagt deze vergoeding minimaal: 
• € 500,00 per kalenderdag voor een vertraging van ten hoogste 30 dagen, en 
• € 1.000,00 per dag vanaf de 31ste kalenderdag. 
 

Dit alles onverminderd de schadevergoedingen en intresten die De Vlaamse Waterweg nv kan 
vorderen. 
Deze vergoeding zal door De Vlaamse Waterweg nv opgeëist worden door middel van de 
verzending van een factuur en is betaalbaar volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld 
staan. 
 

§ 2. Betaling der belastingen 
 
De concessionaris verbindt er zich toe om tijdens de hele duur van de concessie alle huidige en 
toekomstige lasten, financiële verplichtingen en taksen, van welke aard ook, die geheven worden 



op het concessierecht of op het voorwerp van deze concessie, vermeld in artikel 1 te betalen. Hij 

zal tevens alle financiële verplichtingen op de gebouwen, installaties en exploitaties, welke de 

concessionaris er zou oprichten of zou laten oprichten in de loop van de concessie, van gelijk welke 
aard vervullen. 
Zulks geldt inzonderheid voor een gebeurlijke heffing op leegstand of verwaarlozing van gebouwen. 
 
§ 3. Wijze van betaling van concessierecht en belastingen 
 

Het concessierecht waarvan sprake onder § 1 hierboven is jaarlijks en op voorhand betaalbaar, op 
rekening van De Vlaamse Waterweg nv volgens de modaliteiten die vastgesteld zijn in de brief 
waarin de betaling geëist wordt. Deze brief bevat tevens de vervaldag die rekening houdt met een 
redelijke betalingstermijn. 
Het bedrag der belastingen is betaalbaar op eerste verzoek, binnen de redelijke termijn en volgens 
de modaliteiten die vastgesteld zijn in de brief waarin de betaling geëist wordt. 

 
§ 4. Aanmaning — Niet-tijdig betalen van concessierecht of belastingen 
 
De concessionaris is gehouden tot betaling van de concessierechten op de in de brief voorziene 
vervaldag.  

In geval van niet-betaling van het concessierecht op de vervaldag, of van niet-betaling van de 
wettelijke gevorderde belastingen, heeft De Vlaamse Waterweg nv het recht de concessie te 

beëindigen zoals voorzien in artikel 6 § 1, onverminderd het recht om de ontbinding van de 
concessie te vorderen lastens de concessionaris in toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk 
wetboek. In afwijking van artikel 6 § 1 gaat de beëindiging in één maand na de datum van haar 
aangetekende aanmaning, indien de toestand ondertussen niet geregulariseerd werd. De beslissing 
tot beëindiging wordt aan de concessionaris betekend bij aangetekende brief. 
 
§ 5. Achterstal in de betaling 

 
Ingeval van achterstal van meer dan één maand in het betalen van de concessierechten, van de 
belastingen, of van de onkosten, schadevergoedingen en intresten, voortvloeiend uit de bepalingen 
van deze overeenkomst, is de concessionaris van rechtswege en zonder ingebrekestelling de 
wettelijke intresten verschuldigd vanaf de vervaldag. 
 

§ 6. Forfaitaire boete 
 

Behoudens de beëindiging zoals bepaald in artikel 6 en onverminderd de toepassing van de 
sancties zoals bepaald in §4 en §5, zal de concessionaris voor elke niet-betaling van het 
concessierecht op de vervaldag, en voor elke niet-betaling van belastingen, onkosten of andere 
vergoedingen voortvloeiend uit de bepalingen van deze concessie, een forfaitaire vergoeding 
verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % van het niet-betaalde of niet tijdig betaalde bedrag, met 

een minimum van 75,00 EUR. 
 
§ 7. Waarborg 
 
“De concessionaris zal een waarborg stellen onder de vorm van een storting in speciën op een 
geblokkeerde rekening op naam van de concessionaris bij een erkende financiële instelling met als 
mededeling “ref\waarborg CO [nummer]”, ten belope van het bedrag van 3.319,50 EUR, namelijk 

een bedrag gelijk aan 1 jaar niet-geïndexeerd concessierecht. De waarborg wordt gesteld bij de 
eerste gehele of gedeeltelijke ingebruikname van geconcedeerde goed.,  
 Bij wanbetaling kan de waarborg automatisch en zonder verdere verwittiging door De Vlaamse 
Waterweg nv worden opgevraagd bij de gekozen financiële instelling om openstaande vorderingen 
m.b.t. deze concessie te dekken. 
Ingeval de waarborg wordt aangewend bij wanbetaling heeft de concessionaris 6 maanden de tijd 

om de waarborg aan te vullen tot het bedrag van de initieel gestelde waarborg. 
Ingeval de concessionaris geen waarborg stelt resp. aanvult binnen de hierboven voorziene 
termijn, dan heeft De Vlaamse Waterweg nv het recht deze concessieovereenkomst als beëindigd 
te beschouwen zoals omschreven in artikel 6 § 1.” 
 
 
ARTIKEL 4. – GEBOUWEN EN INSTALLATIES  

 
§ 1. Eigendom der gebouwen en installaties 
 



De gebouwen en installaties, die de concessionaris op het geconcedeerde terrein zou kunnen 

optrekken, blijven zijn eigendom, tijdens de duur van onderhavige overeenkomst, behoudens de 

gebouwen en installaties die bij aanvang van onderhavige overeenkomst reeds aanwezig waren, 
conform de plaatsbeschrijving zoals vermeld in artikel 1 § 3,a en die door de concessionaris worden 
aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden bij aanvang, met alle zichtbare en verborgen 
gebreken. 
 
§ 2. Oprichten van gebouwen en installaties 

 
Vooraleer gebouwen of installaties op het geconcedeerde goed op te richten, zal de concessionaris 
dit voornemen ter kennis melden aan De Vlaamse Waterweg nv. Op aanvraag van De Vlaamse 
Waterweg nv zal de concessionaris alle informatie aangaande de geplande constructies zoals 
plannen, bescheiden en andere documenten overmaken. 
De concessionaris zal de nodige vergunningen en de noodzakelijke toelatingen bij de verschillende 

overheden en besturen aanvragen en bekomen. Hij verbindt er zich toe om voor de aanvang van 
de geplande werken een afschrift of kopie van alle terzake ingediende bescheiden, bekomen 
toelatingen en vergunningen aan De Vlaamse Waterweg nv te betekenen en dit op straffe van niet-
uitvoering van de werken. De Vlaamse Waterweg nv is gerechtigd de rechtmatigheid van de 
vergunning bij de vergunningverlenende overheden te onderzoeken, te controleren of de naleving 

ervan af te dwingen. Hiervoor heeft De Vlaamse Waterweg nv het recht de terreinen en 
bedrijfsgebouwen te betreden.  

 
§ 3. Bestemming der gebouwen en installaties opgericht tijdens de concessie bij het einde van de 
concessie 
 
1. Bij het beëindigen van de concessie ingevolge het verstrijken van de overeengekomen 
concessieperiode, is de concessionaris verplicht het gebied te herstellen in de oorspronkelijke 
toestand maximaal in overeenstemming met de plaatsbeschrijving. en dit alles door eigen zorgen 

en op zijn kosten en risico. 
 
Beide partijen kunnen hier in overleg van afwijken voor zover hieromtrent een overeenkomst tot 
stand komt zes maanden vóór het einde van de concessie. 
 
De Vlaamse Waterweg nv heeft het recht om de gebouwen en installaties, opgericht door de 

concessionaris op het geconcedeerd terrein, geheel of gedeeltelijk te behouden voor zover De 
Vlaamse Waterweg nv deze beslissing zes maanden voor het einde van de concessie heeft 

meegedeeld aan de concessionaris. In dergelijk geval is er een vergoeding verschuldigd ten belope 
van 3% van de initiële boekwaarde van de door de concessionaris gedane investering.  
 
2. Indien De Vlaamse Waterweg nv door middel van een aangetekend schrijven voortijdig een 
einde stelt aan de concessie op grond van artikel 6 § 2 wordt de overnamevergoeding voor de 

gebouwen berekend op basis van het dubbele van het niet afgeschreven gedeelte van de door de 
concessiehouder gedane investering. 
 
3. Bij beëindiging van de overeenkomst conform artikel 6 § 1 en bij ontbinding van de 
overeenkomst lastens de concessionaris ingevolge een rechterlijke uitspraak op grond van artikel 
1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal door De Vlaamse Waterweg nv geen enkele 
overnamevergoeding voor de gebouwen en installaties verschuldigd zijn en wordt De Vlaamse 

Waterweg nv vanaf de ontbinding van rechtswege eigenaar van de gebouwen en installaties 
ingevolge het recht van natrekking. 
 
§ 4. Niet-nageleefde termijnen 
 
Ingeval de ontruimingswerken, zoals bepaald in de vorige paragraaf, niet voltooid zijn bij het 

beëindigen van de concessie of bij het verstrijken van de door De Vlaamse Waterweg nv 
toegestane termijn in geval van faillissement of voortijdige beëindiging van de concessie, heeft 
deze het recht, hetzij deze werken, op kosten van de in gebreke blijvende concessionaris, zonder 
voorafgaande aanmaning of waarschuwing, geheel of gedeeltelijk uit te voeren of te doen uitvoeren 
op de volgens haar meest geschikte manier, hetzij de gebouwen en installaties welke niet tijdig 
afgebroken zijn, geheel of gedeeltelijk te behouden, zonder terugbetaling van de waarde der 
materialen en van het maakloon. 

 
De Vlaamse Waterweg nv maakt haar intenties aangaande het bovenstaande kenbaar met een 
aangetekende brief aan de concessionaris. 



 

§ 5. Waarborgen 

 
De waarde van de installaties, onroerend door hun aard of bestemming, op te richten op het 
geconcedeerd goed, en toebehorend aan de concessionaris, dient voor De Vlaamse Waterweg nv 
tevens als waarborg voor de betaling van de concessierechten en tot uitvoering van alle andere 
verbintenissen. 
De inrichtingen die zijn opgericht door of in opdracht van de stad mogen niet in waarborg gegeven 

worden, hypothecair pand of andere, noch afgebroken, noch opgeruimd, noch verkocht worden 
zelfs tijdens de concessie zonder de voorafgaande, melding aan De Vlaamse Waterweg nv, die zich 
om gegronde redenen kan verzetten. 
In geval een hypotheek gevestigd wordt op de gebouwen of installaties dient de periode waarvoor 
door het vestigen van een hypotheek een risico ontstaat voor De Vlaamse Waterweg nv gedekt te 
zijn door een bankwaarborg ten bedrage van het concessierecht - met inbegrip van minimum 10 % 

aan bijhorigheden - voor deze periode. 
De toelating van De Vlaamse Waterweg nv en het vestigen van de bankwaarborg dienen het 
voorwerp uit te maken van een overeenkomst tussen drie partijen (concessieverlenende 
vennootschap, concessionaris, kredietinstelling). 
 

 
ARTIKEL 5. - AANSPRAKELIJKHEDEN 

 
§ 1 . Algemeenheden 
 
1° Toepassing van wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen 
De concessionaris verbindt er zich toe om tijdens de hele duur van de concessie alle wettelijke, 
decretale en reglementaire bepalingen te eerbiedigen en na te leven, en meer in het bijzonder alle 
regelingen getroffen door de federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden zowel 

inzake openbare en private veiligheid, als wat het leefmilieu en de stedenbouw betreft. De Vlaamse 
Waterweg nv is gerechtigd de rechtmatigheid van de vergunning bij de vergunningverlenende 
overheden te onderzoeken, te contoleren of de naleving ervan af te dwingen. 
De Vlaamse Waterweg nv kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet 
naleven van wettelijke, decretale en reglementaire verplichtingen door de concessionaris en is 
evenmin aansprakelijk voor het gebruik van het domeingoed indien dit gebruik niet met de 

geldende wetten en reglementen in overeenstemming is of zou zijn. Evenmin kan De Vlaamse 
Waterweg nv aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve daad of nalatigheid van de 

concessionaris. 
De concessionaris zal De Vlaamse Waterweg nv te allen tijde vrijwaren tegen vastgestelde 
inbreuken en zal bijgevolg instaan voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 
 
2° Betekening 

Betekening tussen partijen in verband met de nakoming van de bepalingen van deze concessie 
gebeuren bij eenvoudig aangetekend schrijven op het adres opgegeven in deze overeenkomst. De 
betekening geldt de dag na het neerleggen ter post. Elke adreswijziging in hoofde van een partij 
wordt zonder verwijl meegedeeld aan de betrokken partijen. 
 
§ 2. Verzekeringen 
 

1° Brand 
Gedurende de hele duur van de concessie: 
a) zal de concessionaris alle rechtstreekse en onrechtstreekse brandrisico's op zich nemen 
welke opgelopen worden uit hoofde van de goederen, werktuigen en voorwerpen en exploitatie van 
gelijk welke aard, gestapeld of zich bevindende op het geconcedeerd terrein of op zijn toegangen 
en hiervoor alle verantwoordelijkheid dragen; 

b) zal de concessionaris afstand doen van alle verhaal dat hij tegen De Vlaamse Waterweg nv 
zou kunnen uitoefenen op grond van artikels 1302, 1382 tot 1386 en 1721 van het Burgerlijk 
Wetboek en van deze afstand bekrachtiging bekomen vanwege zijn verzekeraars; 
c) zal de concessionaris het bewijs leveren van de uitvoering van de verplichtingen hierboven 
voorzien sub a) en b) door voorlegging van de polis van de brandverzekering; 
d) verbindt de concessionaris er zich bovendien toe De Vlaamse Waterweg nv van elke 
schorsing betreffende de dekking van voornoemde risico's in te lichten, binnen een termijn van 

maximum 15 dagen. 
 
2° Alle andere risico's 



De concessionaris verbindt er zich toe alle technische voorzorgen te nemen om de veiligheid te 

verzekeren voor wat betreft de inrichting van het terrein, de gebouwen, de uitrustingen, de 

afsluitingen, de opgeslagen goederen en zal met betrekking tot alles wat zich op het geconcedeerd 
terrein bevindt alle verantwoordelijkheid dragen. 
De concessionaris dient op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de goederen, werktuigen, 
depots, installaties waarvan sprake onder 1° en 2° hierboven, te verzekeren tegen alle risico’s van 
alle aard en voor alle schade die zij zouden kunnen veroorzaken aan De Vlaamse Waterweg nv of 
aan derden. 

De concessionaris is verantwoordelijk zowel tegenover derden als tegenover De Vlaamse Waterweg 
nv voor elk verlies, diefstal, averij, nadeel, waardeverlies of schade teweeggebracht door gelijk 
welke oorzaak aan de goederen, werktuigen of gelijk welk ander voorwerp dat zich bevindt op het 
geconcedeerd terrein of op zijn toegangen. 
  
 

ARTIKEL 6. NALEVEN VAN DE VERBINTENISSEN  
 
§1. Procedure voor de beëindiging omwille van contractuele wanprestatie 
 
Onverminderd het recht om de ontbinding te vorderen wegens contractuele wanprestatie op grond 

van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zal de partij die een inbreuk vaststelt op de 
bepalingen van deze overeenkomst, de andere partij aangetekend in gebreke stellen. Indien de 

vastgestelde inbreuk niet binnen een redelijke termijn geregeld is, dan kan hetzij de ontbinding 
van de overeenkomst gevorderd worden voor de bevoegde rechtbank, hetzij de overeenkomst met 
een aangetekende opzeg van 6 maanden lastens de overtreder beëindigd worden.  
De partij lastens wie de overeenkomst voortijdig ontbonden wordt, is een schadevergoeding 
verschuldigd die zal worden bepaald door de bevoegde rechtbank. 
 
§ 2. Beëindiging door De Vlaamse Waterweg nv ad nutum 

 
Omwille van de aard van de overeenkomst en het precair karakter ervan kan De Vlaamse 
Waterweg nv de overeenkomst steeds ad nutum en ten algemene nutte herroepen in welk geval zij 
wordt beëindigd zes maanden na het verstrijken van de datum van het schrijven waarmee de 
overeenkomst ad nutum wordt beëindigd. In geval van een dergelijke beëindiging, heeft de 
concessionaris recht op een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het concessierecht, 

rekening houdende met de indexering die op het ogenblik van de beëindiging van toepassing is, 
berekend over de resterende duur van de concessieovereenkomst, onverminderd bijkomend het 

recht om vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden en bewezen schade inbegrepen de 
werkelijk geleden en bewezen schade ontstaan door de verplichte beëindiging van de 
onderconcessie door de concessionaris. 
 
§3. Beëindiging door concessionaris 

 
Indien de concessie door toedoen van de concessionaris voortijdig wordt beëindigd voor een 
andere reden dan voorzien in artikel 6 § 5, dan zal zoals bepaald in § 1 van dit artikel, de 
concessionaris een schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 10% van het 
concessierecht, rekening houdende met de indexering die op het ogenblik van de beëindiging van 
toepassing is, berekend over de resterende duur van de overeenkomst. 
De concessionaris zal het geconcedeerde goed moeten ontruimen binnen de redelijke termijn 

voorzien in de aangetekende opzeg. De overname van de gebouwen en installaties is bepaald in 
artikel 4 § 3. Door de getekende opzeg kan de waarborg - voorzien in artikel 3 § 7 en in artikel 4 § 
5 - worden vrijgemaakt ten voordele van De Vlaamse Waterweg nv. 
De Vlaamse Waterweg nv heeft het recht om één maand na de datum van het aangetekend 
schrijven een andere kandidaat concessionaris te contacteren.  Het contacteren van een andere 
kandidaat concessionaris betekent geen automatische aanvaarding in hoofde van De Vlaamse 

Waterweg nv van het voortijdige beëindigen van de concessie. 
 
§4. Faillissement 
 
De concessie is van rechtswege beëindigd bij faillissement van de concessionaris en wel vanaf de 
datum van het vonnis waarin het faillissement wordt uitgesproken. Vanaf deze datum zijn de 
terreinen opnieuw ter beschikking van De Vlaamse Waterweg nv. Vanaf het vonnis van 

faillissement kan de waarborg voorzien artikel 3 § 7 en in artikel 4 § 5- worden vrijgemaakt ten 
voordele van De Vlaamse Waterweg nv. 
 



§ 5. Overmacht  

 

Indien het naleven van de verbintenissen onmogelijk en niet haalbaar is door onvoorziene 
omstandigheden, onafhankelijk van de wil van partijen en door overmacht, kunnen partijen een 
regeling treffen tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst. De partij, die zich 
beroept op deze onvoorziene omstandigheden of overmacht, zal deze redenen bij aangetekend 
schrijven aan de andere partij melden. 
De concessionaris moet het terrein binnen een termijn van 6 maanden na aangetekende 

kennisgeving van de beëindiging ten gevolge van overmacht ontruimen. De Vlaamse Waterweg nv 
heeft het recht om binnen deze termijn een andere kandidaat concessionaris te contacteren. 
 
 
ARTIKEL 7. REGISTRATIE  
 

De registratiekosten, verbonden aan onderhavige akte, zijn ten laste van de concessionaris. 
  
 
ARTIKEL 8. -BETWISTINGEN 
 

Alle conflicten en geschillen met betrekking tot (de geldigheid, interpretatie, toepassing of 
beëindiging van) deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde 

rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en naar Belgisch recht. 
 
Opgemaakt te Willebroek op ……………………………… in 3 exemplaren, waarvan één voor elk der beide 
partijen en één voor de registratie. 
BIJLAGEN 
1. Een plan van het terrein (plannummer: D3_100_250_CONC_02) 
2. Bodemattest(en) 

 
Voor De Vlaamse Waterweg nv 
Joël Bijnens      ir. Chris Danckaerts 
wnd. afdelingshoofd     gedelegeerd bestuurder 
 
Voor de concessionaris, Stad Harelbeke 

Carlo DAELMAN      Willy VANDEMEULEBROUCKE  
algemeen directeur     voorzitter Gemeenteraad 

 

5. Studie voor het bouwen van een paviljoen Vrijdomkaai.  Goedkeuring bestek, 

raming (57.851,24 euro + 21% btw.) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Fractieleider Francis Pattyn vraagt namens de CD&V de schorsing om te overleggen met 

zijn fractie.  

 

Na de schorsing stelt de CD&V het volgende: 

 

Op basis van de drie volgende vragen, stellen wij voor om dit agendapunt te verdagen: 

-wij willen meer garanties op publieke voorzieningen 

-er is geen financieel plan. Wij willen dat dit uitgewerkt wordt. Hoe zal de investering zich 

verhouden tot het concessiebedrag? 

-een gesloten ontwerpprocedure vinden wij niet kunnen. Wij willen de kans geven aan 

andere ontwerpers om mee te dingen. 

 

Schepen David Vandekerckhove vraagt namens de meerderheid de schorsing om te 

overleggen. 

 

Na de schorsing stelt schepen Patrick Claerhout voor om het punt toch ter stemming voor 

te leggen aan de gemeenteraad.  De zitting wordt terug geopend. 



 

De herinrichtingswerken op het marktplein zijn volop in uitvoering. De stad wees einde 

2015 de opdracht “PPS Marktcentrum” toe aan de private Partner Immogra die dus in 

hoofdorde instaat voor het ontwerp en de bouw van een nieuwe publieke bovengrondse 

parking/plein, van appartementsgebouwen met handelszaken en van een ondergrondse 

parking voor de bewoners van de nieuwe appartementen. In opdracht van Immogra 

voert de TV Het Vrije (tijdelijke verenging met hoofdaannemer-Furnibo) sinds begin 2018 

deze werken uit. 

 

In BAFO (best and final offer) van Immogra was de mogelijkheid voorzien om deze 

opdracht uit te breiden met de bouw van een nieuw paviljoen dat een belangrijke 

belevingsrol zou moeten vervullen voor de vernieuwde Vrijdomkaai en het globale 

marktcentrum. Voormelde BAFO omvat namelijk naast de 5 gunningscriteria ook punt X. 

‘ontwikkelingsvoorstel voor deelgebied 4 /Paviljoen’ dat werd uitgewerkt en schematisch 

ontworpen door het architectenbureau  Els Claessens en Tania Vandenbussche (ECTV, 

Arduinkaai 37/23 te 1000 Brussel & Rozemarijnstraat 21 te 9000 Gent). 

 

Ondertussen zijn de heraanleg- en verbredingswerken van de Vrijdomkaai –in het kader 

van de globale Leieland-leiewerken en in opdracht van de Vlaamse Watergroep- bijna 

afwerkt; doch dit zonder de finale bovenbouw-afgewerkt. Ook de zone waarop dit 

paviljoen, reeds ingetekend in het Beeldkwaliteitsplan van 2011 en het Ruimtelijke 

Uitvoeringsplan Marktplein van 8 mei 2015 (met een maximum grondoppervlakte van 

100m², het buiten terras daarin niet mee gerekend), zou kunnen komen is thans ter 

plaatse zichtbaar; meer bepaald op het einde van het her aan te leggen Marktplein en op 

de verbrede oostelijke (of rechter-)oever. 

 

In de raadsbeslissing van 23 mei 2016 werden de uitbatingsprincipes voor het paviljoen 

goedgekeurd. Bedoeling van de vroege opstart van deze procedure, zelfs voor de 

paviljoensite op de Vrijdomkaai werd gerealiseerd, was om via een transparante 

marktbevraging bij mogelijke toekomstige paviljoenuitbaters te polsen naar een voor de 

stad haalbaar en voor de uiteindelijke uitbater economisch rendabel bouwprogramma én 

–budget. Wegens de specifieke ligging van dit gebouwtje leek het de stad essentieel om 

tijdig en voldoende ruim (i.s.m. mogelijke uitbaters) te onderzoeken of en welke 

paviljoeninrichting en –uitbating, economisch het meest haalbaar, realistisch en 

duurzaam was. 

 

Met de 4 geselecteerde kandidaat-uitbaters voerde de stad eind 2016 en in 2017 diverse 

gesprekken over de –voor hen gewenste en haalbare- inrichting en de uitbating van het 

paviljoen. Tijdens die gesprekken werden de twee, door de stad bestelde, detail- & 

studieontwerpen (respectievelijk van juli2016 en van januari2017) van het 

architectenbureau  ECTV als leidraad en discussie-plan gebruikt. 

 

Nu is het aanwezen volgende procedurestappen in het Paviljoen-dossier te zetten; 

• enerzijds het afsluiten van een “langdurig (+50jaar) gebruikscontract voor de 

grond van de Vlaamse Waterweg langs de Vrijdomkaai in het verlengde van de 

herontwikkeling van het marktplein en de Leieboorden om er een horecagelegenheid 

(=Paviljoen) te realiseren. Dit grondconcessiecontract tussen de stad en de Vlaamse 

Waterwegwordt eveneens in huidige zitting ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 

• anderzijds een studieopdracht te lanceren om een ontwerper/architectenbureau te 

kunnen aanstellen voor het ontwerpen van het paviljoen 

 

Het schepencollege stelt hierbij voor om het studiebureau ECTV, zijnde de architecten uit 

de initiële Immogra-BAFO, voor de eigenlijke gebouwstudie aan te stellen en dit via een 

‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten’. Die 

rechtstreekse procedure zonder concurrentie is wettelijke verantwoordbaar aangezien bij 

voorliggende opdracht ‘mededinging om technische redenen ontbreekt’ en aangezien hun 

‘intellectuele en architecturale eigendomsrechten moeten worden beschermd’. 



 

Reeds in het (immogra-)bestek, zoals goedgekeurd in de raadszitting van 15.01.2015 en 

vervolgens aan Immogra gegund op 29.12.2015, zat het paviljoen-voorontwerp van 

ECTV vervat. Eveneens in de bestekomschrijving op blz. 82/95, namelijk : “Er wordt van 

de Inschrijvers verwacht dat zij, op straffe van onregelmatigheid van hun Offerte, voor 

het Paviljoen een ontwerp van inrichtingsstudie maken, gebaseerd op een economisch 

onderbouwd voorstel met betrekking tot de invulling van het paviljoen.” 

 

Vermits het eerste ontwerp komt van de huidige architecten, stelt het college aan de 

raad voor om enkel aan dit architectenbureau de kans te geven een offerte in te dienen 

voor het verdere verfijnen en concretiseren van hun initieel ontwerp en voor het 

opnemen van het ganse opvolgingstraject (=opmaak werkenbestek en opvolgen der 

bouwwerken). Gelet op de BAFO-ontwerpopdracht en mogelijke intellectuele rechten zal 

er aan de hand van de in te dienen offerte, rechtstreeks aan deze architecten kunnen 

worden toegewezen. Daarenboven werden de door ECTV aangeleverde paviljoen-

varianten (in het kader van de uitbatingsgesprekken) heel lovend onthaald en waren 

uiterst bruikbaar zowel tijdens de diverse gespreksrondes met de kandidaat-uitbaters, als 

op allerlei publieke toelichtingsmomenten, als op de vele interne ambtelijke en 

technische  besprekingen. 

 

Thans liggen de lastenvoorwaarden van Studie-/architectuuropdracht, mét inbegrip van 

de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie- ontwerp –verwezenlijking voor het 

“Bouwen van een Paviljoen op Marktplein-Vrijdomkaai” voor, waarvoor alleen aan ECTV 

zal worden gevraagd in te tekenen via bijhorend offerteformulier. Op basis daarvan zal 

het schepencollege vervolgens een gunningsbesluit kunnen nemen. 

Inzake de raming van desbetreffende studieopdracht kan verwezen worden naar de 

mogelijke bouwkostprijs van een paviljoengebouw met 2 verdiepingen op de door het  

RUP voorziene, maximale 100m² footprint waarbij wél een ruim buiten-/winterterras is 

voorzien. 

 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 

incl. 21% btw. 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. 

gezien deze gunningswijze de meeste waarborgen biedt qua prijsvorming, service, 

technische kennis-en verwevenheid  en qua respect voor de intellectuele en 

architecturale eigendomsrechten. 

 

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

budgetcode 261007/005010-PBD 1-PBD1.2.2E (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2). 

 

 

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 

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

redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen). 

-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 13 stemmen voor, 14 onthoudingen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Studie voor het bouwen van een paviljoen 

Vrijdomkaai”, opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken 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 € 57.851,24 excl. btw of 

€ 70.000,00 incl. 21% 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 261007/005010-PBD 1-PBD1.2.2E (actieplan AP1.2) (Actie 1.2.2). 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6. Goedkeuren toetreding van het Zorgbedrijf tot de vereniging Audio. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Het OCMW is toegetreden tot de vereniging Audio bij beslissing van de OCMW-

raad van 19.02.2015.  De OCMW-raad keurde het intern auditcharter al goed bij 

beslissing van 22.01.2015. 

 

Het Zorgbedrijf wenst nu ook toe te treden tot de vereniging Audio.  Daarvoor moest een 

beslissing van de raad van bestuur van het Zorgbedrijf worden genomen. 

 

2. Bij mail van 04.09.2018, uitgaande van de stafmedewerker van het Zorgbedrijf, 

werd dit punt aan de stad overgemaakt voor advies door het college. De stukken toe te 

voegen bij het dossier voor het college werden aan de stad overgemaakt op 13.09.2018. 

 

Blijkens art. 270 par.1, 6° van het OCMW-decreet dient een beslissing tot oprichting, 

toetreding, uittreding of ontbinding van een vereniging of vennootschap bedoeld in Titel 



VIII van het OCMW-decreet vooraf te zijn geadviseerd door het college.  Het decreet stelt 

uitdrukkelijk dat het enkel over de genoemde aangelegenheid kan worden beslist “als ze 

vooraf voor advies zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen”. 

 

Het aangehaalde artikel is ook toepasselijk in het Zorgbedrijf.  Audio is zelf een vereniging 

of vennootschap bedoeld in Titel VIII van het OCMW-decreet. 

 

Het college diende de voorgenomen toetreding te adviseren, waarna het Zorgbedrijf de 

beslissing van zijn raad van bestuur zou overmaken ter goedkeuring door de 

gemeenteraad.  

 

Het college verleende in de zitting van 18.09.2018 positief advies aangaande de 

toetreding van het zorgbedrijf. 

 

3. De raad van bestuur van het zorgbedrijf hechtte in de zitting van 17.10.2018 zijn 

goedkeuring aan de toetreding tot de vereniging Audio. 

 

Blijkens art. 220 van het OCMW-decreet dient deze beslissing ter goedkeuring te worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad.  Daarna kan de beslissing ter goedkeuring aan de 

Vlaamse regering worden voorgelegd. 

 

De gemeenteraad maakt zich de argumentatie van de raad van bestuur van het 

Zorgbedrijf eigen en onderschrijft die. 

 

4. Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

aangehaalde artikelen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de toetreding van het Zorgbedrijf tot de vereniging Audio goed 

en hecht zijn akkoord aan de beslissing van de raad van bestuur van het Zorgbedrijf van 

17.10.2018. 

 

Artikel 2:  

 

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het Zorgbedrijf. 

  



7. Buitengewone algemene vergadering van IMOG (Intergemeentelijke 

Maatschappij Voor Openbare Gezondheid Zuid-West-Vlaanderen). 

Goedkeuren statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiging 

in de buitengewone algemene vergadering. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Via mail op 07.09.2018 en per brief op 10.09.2018 ontving de stad de uitnodiging 

tot de buitengewone algemene vergadering van Imog op dinsdag 18.12.2018 om 19.00 

u.  

 

De bijbehorende stukken omtrent deze vergadering ontving de stad per mail op 

17.10.2018.  

 

Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de afvalverwerkingsinstallatie, 

Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke, met volgende agenda: 

 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2019. 

2. Begroting 2019. 

3. Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking: uittreding 

provincie. 

4. Kapitaalsverhoging. 

5. Statutenwijziging cfr Decreet Lokaal Bestuur. 

6. Goedkeuren “code van goed bestuur”. 

7. Goedkeuren “deontologische code personeel”. 

8. Varia. 

 

2. Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat een 

statutenwijziging geagendeerd. 

 

De statutenwijziging handelt enerzijds over de aanpassingen overeenkomstig met het 

DLB (Decreet Lokaal Bestuur) en anderzijds over diverse wijzigingen van het decreet van 

6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 

december 2005 en meer bepaald art. 19 par. 1, houdende de uittreding van de provincie 

uit de opdrachthoudende vereniging. Alle verwijzingen naar de provincie worden 

verwijderd. 

 

Door de uittreding van de provincie dient het kapitaal volgens het vermeld decreet te 

worden overgenomen door de vennoten tegen een overeengekomen waarde.  

 

In overleg met de provincie werd voorgesteld de 1250 aandelen ter waarde van 24,79 

euro integraal voor een bedrag van 30.987,50 euro uit te keren en de 1250 aandelen te 

herverdelen onder de aandeelhouders A. 

 

Voor de stad Harelbeke geldt de verdeling van het kapitaal cf. het inwonersaantal als 

volgt: 

 
Gemeente  inw.  Aandelen  Kapitaal  Te verdelen 

aandelen  

Op te vragen 

kapitaal  

19/12/2012  

Harelbeke  26.957  26.082  646.572,78  146  3.619,34  

 

Het krediet is voorzien in de budgetwijziging 2018. 

 



3. De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Tijs Naert, raadslid en de heer 

David Vandekerckhove, schepen, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

4. Thans dient de gemeenteraad het mandaat te bepalen voor de vertegenwoordiger 

in de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2018 en de statutenwijziging goed 

te keuren.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2.  

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de buitengewone algemene vergadering van 

Imog van dinsdag 18.12.2018 en over de goed te keuren statutenwijziging.  
 
Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed volgens de bekomen documenten.  
 
Artikel 2: 
 
De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 
dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling. 
 
Artikel 3: 

 

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Imog, Kortrijksesteenweg 

264 – 8530 Harelbeke. 

8. Buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 18.12.2018. Goedkeuren 

statutenwijziging en bepalen mandaat vertegenwoordiging op de 

buitengewone algemene vergadering.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 15.10.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal. Deze vergadering heeft plaats op dinsdag 18.12.2018 om 17.00 

uur in de kantoren van de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark te Kortrijk. 



 

Op deze vergadering staat ook een voorstel tot statutenwijziging geagendeerd, 

goedgekeurd door de raad van bestuur op 14.09.2018. De stukken in dat verband 

werden aan de stad overgemaakt bij brief van 18.09.2018. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 
 

1. Statutenwijziging. 

 

Aanpassing aan de artikels 7 §3, 9, 17, 20 §2, 21, 27, 31 §5, 48 §8 en de 

bijlage 1. 

 

2. Jaaractieplan en begroting 2019. 

 

Goedkeuring van het jaaractieplan en de begroting van 2019. 

 

3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2019. 

 

In uitvoering van artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de algemene 

vergadering de bijdrage van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 

2019. 

 

4. Code van goed bestuur bestuurders Leiedal. 

 

In uitvoering artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur legt de algemene 

vergadering de code goed bestuur vast die van toepassing is op de 

bestuurders van de raad van bestuur. 

 

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

 

Mondelinge toelichting over de stand van zaken en verdere timing ter 

voorbereiding van de algemene vergadering van mei 2019. 

 

6. Varia. 

 

2. De statutenwijziging wordt veroorzaakt door 2 elementen:  

 

- de wijziging handelt enerzijds over de aanpassingen van vier verschillende 

artikels overeenkomstig met het DLB (Decreet Lokaal Bestuur) zijnde de 

artikels 17, 20 §2 en 27;  

- anderzijds dient artikel 80 van het DIS (Decreet Intergemeentelijke 

Samenwerking) door Leiedal te worden vertaald naar de statuten.  Het artikel 

legt Leiedal op de statuten aan te passen omdat de provincie West-Vlaanderen 

uiterlijk op 31.12.2018 uittreedt. Dit zorgt voor wijzigingen van zes artikels 

van de statuten alsook een bijlage, zijnde artikels 7 §1, 9, 17, 21, 31 §5, 48 

§8 en de Bijlage 1. 

 

Alle wijzigingen van de artikels worden toegelicht in de toelichtingsnota. 

 

Er was een informatievergadering voorzien op 08.11.2018. 

De gewijzigde statuten worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

3. De buitengewone algemene vergadering wordt om 18.15 uur gevolgd door de 

“Samenkomst”, een informatieavond van Leiedal en de gemeentebesturen. 

 



4. De gemeenteraad heeft op 15.05.2014 de heer Willy Vandemeulebroucke als 

vertegenwoordiger en mevrouw Eveline Lahousse als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aangeduid voor de duur van de legislatuur.  

In de zitting van 20.03.2017 werd de heer Ludo Depuydt als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aangesteld ter vervanging van mevrouw Eveline Lahousse voor de 

duur van de legislatuur. 

 

5. Na bespreking dient thans het mandaat te worden bepaald voor de 

vertegenwoordiger aangaande de agendapunten in de buitengewone algemene 

vergadering van 18.12.2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

Verwijzend naar de vorige beslissingen: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 19.05.2014; 

- het gemeenteraadsbesluit van 20.03.2017. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

inbegrepen de statutenwijziging, en het mandaat van de genoemde vertegenwoordiger-

gemeenteraadslid in de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 

18.12.2018. 
 
Na beraadslaging in openbare zitting: 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 

De agenda alsook de statutenwijziging, van de buitengewone algemene vergadering van 

Leiedal van 18.12.2018, zoals opgenomen in de uitnodiging, wordt op basis van de 

bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd. 

 

Artikel 2: 

 

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

bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal, President 

Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk. 

 

  



9. Psilon. Buitengewone algemene vergadering van 11.12.2018. Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging op de buitengewone 

algemene vergadering van 11.12.2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 12.10.2018 ontving de stad de uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering van Psilon, op dinsdag 11.12.2018 om 18.30 u. Deze vergadering vindt 

plaats in het onthaalgebouw Horizon van het crematorium Uitzicht, Amb. Baertlaan 5 te 

Kortrijk, met volgende agenda: 

 

1. Vaststelling werkprogramma 2018. 

2. Vaststelling begroting 2019. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27.05.2013 mevrouw Eveline Lahousse, raadslid en 

de heer Annick Vandebuerie, schepen, aangesteld als respectievelijk eerste 

vertegenwoordiger en tweede vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

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

eerste plaatsvervangend vertegenwoordiger en tweede plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur. 

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 20.03.2017 de heer Ludo Depuydt, raadslid, 

aangeduid als eerste vertegenwoordiger ten gevolge van de mandaatneerlegging van 

mevrouw Eveline Lahousse. 

 

Thans wordt de gemeenteraad gevraagd de agenda goed te keuren en het mandaat te 

bepalen voor de vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 

11.12.2018. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2;  

 

Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013 

- Het gemeenteraadsbesluit van 20.03.2017 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gaat over tot de discussie betreffende het mandaat van de genoemde 

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de buitengewone algemene vergadering van 

Psilon van dinsdag 11.12.2018. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De agenda voor buitengewone algemene vergadering van Psilon, op dinsdag 11.12.2018 
om 18.30 u. wordt goedgekeurd. 
 
De stadsvertegenwoordiging krijgt volgend mandaat betreffende de dagordepunten op de 
algemene vergadering: positieve opstelling. 

 
Artikel 2 

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Psilon, Ambassadeur Baertlaan 5 – 

8500 Kortrijk. 

 

10. Infrax. Buitengewone algemene vergadering van 03.12.2018. Goedkeuren 

van de agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de 

buitengewone algemene vergadering.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 23.10.2018 ontving de stad per mail de uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering van Infrax West.  

 

Deze vergadering heeft plaats op maandag 03.12.2018 om 18.00 uur in de lunchruimte 

van het Infraxgebouw, Noordlaan 9 te Torhout met volgende agenda: 

 

Buitengewone algemene vergadering 

 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de re 

volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur 

opgestelde begroting 2019. 

2. Statutaire benoemingen. 

3. Statutaire mededelingen. 

 

2. De gemeenteraad heeft op 18.11.2013 de heer Patrick Claerhout als 

vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Ostyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aangesteld voor de duur van de legislatuur.  

 

3. Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten 

aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering. De gemeenteraad dient 

tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 44 en 79 par. 2 ;  

 

  



Verwijzend naar de vorige beslissing: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013 houdende aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

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

vergadering van Infrax West van maandag 03.12.2018. 
 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

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

documenten goed. 

 

De stadsvertegenwoordigers krijgen volgend mandaat: positieve opstelling. 

 

Artikel 2:  

 

Aan de effectieve vertegenwoordiger en in voorkomend geval de plaatsvervangend 

vertegenwoordiger wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene 

vergadering van 03.12.2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van 

deze gemeenteraad. 

 

Artikel 3:  

 

Een afschrift van deze beslissing wordt afgeleverd aan de opdrachthoudende vereniging 

Infrax West, ter attentie van Isabel Debuck van het secretariaat, Noordlaan 9 te 8820 

Torhout. 

11. TMVS (Farys). Buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018. 

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging op de 

buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke is lid van de dienstverlenende vereniging TMVS (Farys). 

 

Op 25.10.2018 ontving de stad per mail de uitnodiging van de buitengewone algemene 

vergadering van TMVS (Farys). Deze vergadering vindt plaats op woensdag 19.12.2018 

om 15.00 uur in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden. 

 

De agenda ziet eruit als volgt: 

 

1. Toetredingen. 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen. 

3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019. 

4. Begroting. 

5. Benoemingen. 



6. Mededelingen 

6.1. Presentiegelden vanaf 2019. 

6.2. Overige. 

     Varia. 

 

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

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

algemene vergadering van TMVS. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 par. 2, 5°; 

- Het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Het gemeenteraadsbesluit dd. 19.06.2017 betreffende de aanstelling van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

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

vertegenwoordiger-gemeenteraadslid in de algemene vergadering van TMVS van 

woensdag 19.12.2018. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

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

documenten goed.  

 

Artikel 2:  

 

De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling. 

 

Artikel 3:  

 

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

Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

 

  



DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

12. Toelage socio-culturele verenigingen.  Toekenning. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het budget, onder artikel BI 070500 AR 649300, is een bedrag van 10.000 euro als 

toelage voorzien te verdelen onder de socio-culturele verenigingen die niet nominatief in 

het budget zijn opgenomen. 

 

De toelageregeling moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd, aangezien er geen 

door de gemeenteraad goedgekeurd reglement ter zake bestaat.  

 

91 verenigingen dienden een werkingsverslag in. 13 daarvan krijgen al een toelage via 

een ander stadskanaal of worden nominatief in het budget vermeld. 78 verenigingen 

kunnen dus een toelage krijgen van 125 euro of 9.750 euro in totaal. 

 

De cultuurraad gaf in haar algemene vergadering van 07.11.2018 een positief advies. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, art. 42, par. 1 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De voormelde criteria voor de verdeling van de toelagen aan de socio-culturele 

verenigingen worden aanvaard. 

 

De volgende verenigingen krijgen een toelage van 125 euro: 

 

1. Balletschool Lunatica 

2. Bavostappers 

3. Beweging.net Harelbeke-Stasegem 

4. Bols Bavikhove 

5. Bolsters Bavikhove 

6. BUURTWIJKCOMITE VREDESWIJK 

7. Curieus Eiland 

8. Curieus Harelbeke 

9. Curieus Stasegem  

10. Dansgroep Edelweiss 

11. Davidsfonds Harelbeke-Bavikhove-Hulste 

12. Harelbeekse Fotovrienden 

13. EVA  



14. Femma Bavikhove 

15. De Straffe Madammen Femma 

16. Kon.fotoclub Diafo Harelbeke 

17. Gezinsbond afdeling Bavikhove 

18. Gezinsbond Harelbeke-Stasegem 

19. Gezinsbond Hulste 

20. Het Losse Teater 

21. OVM Harelbeke 

22. Curiosa 

23. JCI Harelbeke vzw 

24. Jeugdharmonie Vooruit 

25. Jongerenkoor Sint-Salvator Harelbeke 

26. Jong-Markant 

27. Kaartersclub DE LEIEZONEN 

28. Kaartersclub Hertogen van Brabant 

29. Kantklosclub 't Spinneke 

30. FEMMA STERK 

31. Kloar Bie Doage 

32. Koninklijk Sint-Salvatorkoor Harelbeke 

33. Kunst in Hulste 

34. Kunstkring De Geus 

35. KVLV Bavikhove 

36. KVLV HARELBEKE - STASEGEM 

37. KVLV Hulste 

38. KWB BaHu 

39. Landelijke Gilde Hulste-Bavikhove 

40. Liberale Vrouwen Harelbeke 

41. MOTOCLUB DE PINKERS  

42. Mama's & Papa's 

43. Markant  

44. Markant Hulste 

45. Musica H. vzw 

46. NEOS HARELEKE  

47. OAAB 

48. Oud-leiding Chiro Stasegem 

49. PASAR HARELBEKE 

50. Raqs Sharqi 

51. Kaartersclub Sint Jozef 

52. St.Ritakaarters  

53. Stam Scouts Harelbeke 

54. Taunus M club België 

55. Hoger Op Stasegem 

56. Tuinhier Afdeling Harelbeke - Stasegem  

57. Velt Harelbeke Kuurne Waregem 

58. Vermeylenfonds 

59. VIVA S.V.V. HARELBEKE 

60. VOOGHA 

61. Vriendenclub Impuls Harelbeke 

62. Vrijzinnig Centrum De Geus 

63. Vtbkultuur harelbeke 

64. Kantore VZW 

65. VZW Lithos Harelbeke 

66. WOW (KSA Peter Benoit oudleiders) 

67. Zangkoor "Jonge Harten" 

68. Koor Jocanti Sint-Jozef 

69. Vriendenkring Katholiek Basisonderwijs Harelbeke (gepensioneerden) VKBH 

70. De Thermospulle 



71. VZW CoOperArti 

72. Vzw De Natte Neuzen 

73. E.I.O.F. (Eli Iserbyt Official Fanclub) 

74. Buurtwerk de Zandberg 

75. Vitalis 

76. Gender.aXept 

77. VZW Middengroepen – Unizo Leiekracht 

78. Davidsfonds Stasegem 

 

Artikel 2 

 

Volgende verenigingen krijgen geen toelage wegens het niet indienen van het 

werkingsverslag, omdat ze niet als vereniging kunnen beschouwd worden of omdat ze 

lieten weten geen werking meer te hebben: 

 

1. VIEF 

2. Blue Stage Bigband Harelbeke 

3. Tuinhier Bavikhove-Hulste 

4. Willemsfonds Harelbeke 

5. Een passie voor ... geschiedenis 

6. Jong UNIZO 

7. Oudercomité ter gavers 

8. Vereniging Sbouya voor Ontwikkeling en Cultuur in Europa 

9. Doomsauce Records 

10. De Harelbeekse Kookvrienden 

11. De Gildemanillers 

12. KVG Mid+ (Katholieke Vereniging Gehandicapten) 

13. KWB Stasegem Bruist 

14. Linx Plus Harelbeke 

15. t Paletje 

16. Unizo Bavikhove Hulste 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

13. Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket Aha!. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad jaarlijks het lestijdenpakket van 

het AHA! vast te stellen, dit wil zeggen de manier van het aanwenden van de lesuren. 

 

De Vlaamse gemeenschap - bestuur deeltijds kunstonderwijs, heeft ingevolge het 

aanwendingspercentage, volgende uren toegekend voor het schooljaar 2018-2019: 

 

99 uren leraar lagere en middelbare graad. 

87 uren leraar hogere graad. 

186 uren leraar 

 

24 uren opsteller 

20 uren directeur 

 

Gesubsidieerd buiten het lestijdenpakket 

+ 4 uren ICT-coördinator (niveau opsteller). 

 



Dit pakket werd voorafgaandelijk en volgens de reglementaire procedure onderworpen 

aan het syndicaal overleg van 25.10.2018. 

 

Voor het schooljaar 2018 - 2019 worden deze uren als volgt aangewend: 

 

100 uren leraar lagere en middelbare graad. 

85u leraar hogere graad. 

185 uren leraar 

 

24 uren opsteller 

20 uren directeur 

 

Gesubsidieerd buiten het lestijdenpakket 

+ 4 uren ICT-coördinator (niveau opsteller). 

 

1u 4de graad wordt overgedragen naar academiejaar 2019-2020 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

-  het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van 

het deeltijds kunstonderwijs – studierichting Beeldende Vorming  

-  de aanwendingspercentages zoals die door de Vlaamse Executieve uit hoofde van het 

decreet betreffende  het Onderwijs II van 31 juli 1990 voor het schooljaar 2018-

2019 bepaald werden. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Gaat over tot de aanwending van het lestijdenpakket voor het SABV AHA! : 

 

Lagere- en middelbare graad: 100 u 

Hogere graad:     85 u 

     185 u  

 

Opsteller:      24 u 

Directie:      20 u 

 

+ gesubsidieerd buiten het lestijdenpakket. 

ICT-coördinator (niveau opsteller) 4 u. 

 

  



14. Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket SAMW. 

 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad jaarlijks het lestijdenpakket van 

de SAMW (Stedelijke Academie voor Muziek en Woord) vast te stellen, dit wil zeggen de 

manier van aanwenden van de lesuren. 

 

De Vlaamse Gemeenschap - bestuur deeltijds kunstonderwijs, heeft ingevolge het 

aanwendingspercentage, volgende uren toegekend voor het schooljaar 2018-2019: 

 

227 uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  51 uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  43 uren leraar lagere graad dans 

134 uren leraar hogere graad muziek 

  45 uren leraar hogere graad woordkunst 

   5 uren hogere graad dans. 

505 totaal leraarsuren 

 

Overdracht vorig academiejaar: 6,5 uur. 

Overdracht naar volgend academiejaar: 2 uur 

 

  20 uren directeur 

  43 uren opsteller 

  2/22ste  en 1/38ste  uren ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMW, SABV 

en scholengemeenschap ‘de Balk’) 

 

Dit pakket werd voorafgaandelijk en volgens de reglementaire procedure onderworpen 

aan het syndicaal overleg van 25.10.2018. 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 worden deze uren als volgt aangewend: 

 

266 uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  53    uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  28,5 uren leraar lagere graad dans 

114    uren leraar hogere graad muziek 

  42    uren leraar hogere graad woordkunst 

   6     uren hogere graad dans. 

509,5 totaal leraarsuren 

 

20 uren directeur. 

43 uren opsteller. 

2/22ste en 1/38ste  ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMWD, SABV en 

scholengemeenschap ‘de Balk’). 

Overdracht naar volgend schooljaar 2 uren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-  het besluit van de Vlaamse Executieve van 31.07.1990 houdende organisatie van 

het deeltijds kunstonderwijs – studierichting Muziek, Woord en Dans laatste 

wijziging 13.02.2017. 

-  de aanwendingspercentages zoals die door de Vlaamse Executieve uit hoofde van 

het decreet betreffende  het Onderwijs II van 31.07.1990 voor het schooljaar 2018-

2019 bepaald werden. 



- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de bepaling van 

het aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het deeltijds 

kunstonderwijs 

 

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 aanwending van het lestijdenpakket SAMWD als volgt goed : 

 

266  uren leraar lagere en middelbare graad muziek 

  53     uren leraar lagere en middelbare graad woordkunst 

  28,5  uren leraar lagere graad dans 

114     uren leraar hogere graad muziek 

  42    uren leraar hogere graad woordkunst 

   6     uren hogere graad dans. 

509,5 totaal leraarsuren 

 

20 uren directeur. 

43 uren opsteller. 

2/22ste en 1/38ste  ICT-coördinator LG (samenwerkingsverband tussen SAMWD, SABV en 

scholengemeenschap ‘de Balk’). 

 

Overdracht naar volgend schooljaar 2 uren. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15. Vragenkwartiertje. 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 19 NOVEMBER 2018 

 

 

1.Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem i.v.m. de meerwerken voor de fietspaden 

in de Bavikhoofsestraat en de Molenstraat. 

Ik maakte een opmerking over de extra kostprijs van 45 000 euro en ik kreeg als 

antwoord van de schepen dat het ging om extra bewapening van het fietspad en extra 

betonnetten.  Toen men aan de aanleg bezig was zag ik nergens versteviging met 

betonnetten.  Toen ik passeerde kreeg ik van de opzichter van de stad de mededeling dat 

er geen extra betonnetten geplaatst werden, dat het louter om extra kost ging en dat de 

kostprijs per vierkante meter recht omhoog ging in het jaar van de verkiezingen.  Wat is 

nu concreet de uitleg? 

  



 

2. Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne: 

 

Twee jaar geleden werd een brief naar de ouders van overleden kinderen gestuurd met 

de vraag of zij een concessie wilden aangaan. Toen werd gesteld dat de kans klein was 

dat de te behouden kindergraven zouden moeten verhuizen. Twee jaar later hangen er 

stickers op die graven die wellicht niet in concessie gaan en zullen verwijderd worden. 

Wat gebeurt er met de overblijvende kindergraven?  

 

3. Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

In de gemeenteraad van december 2017 maakte ik een opmerking over de 

kerstverlichting in het centrum van de stad Harelbeke.  Ik had verzuchtingen over de 

weinige aanwezigheid van kerstverlichting in de straten.  Ook al omdat de lichtjes aan de 

boomstammen gedraaid werden en niet in de kruinen gehangen werden.   Ondertussen 

zijn we een jaar verder en stel ik vast dat die lichtjes opnieuw aan de boomstammen 

hangen en niet in de kruin ondanks het feit dat we de laatste 20 jaar goed geïnvesteerd 

hebben in kerstverlichting stel ik vast dat we straks opnieuw naar een slechte verlichting 

gaan.  Vorig jaar werd het afgedaan als een experiment en zou er in 2018 beter 

omgegaan worden met de kerstverlichting.  Hoe zit het nu voor 2018: komen er lichtjes 

in de kruinen of niet? 

 

 

4.Tussenkomst Rita Beyaert: 

 

Beste Patrick, ik werd aangesproken door een bewoner van het klein Kouterstraatje. Hij 

beweerde dat u een jaar geleden beloofde dat er iemand van de technische dienst zou 

langs gaan om een inspectie te doen i.f.v. van terugstekend rioolwater. Tot op vandaag 

zou hij geen bezoek gekregen hebben. Kan u dit onderzoeken?  
 

 

5. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik wil in één van mijn laatste gemeenteraden toch nog even een lans breken voor een 

bijzonder leuk plekje op de Zandberg.  Ik heb begrepen dat de aanleg en de heraanleg 

van het groot plein op de zandberg voor de volgende legislatuur is maar ik wil toch even 

een lans breken voor het pleintje voor de Sint Ritakerk.  Eigenlijk de vuile parkeerplaats 

waar, denk ik, met een aantal kleine ingrepen toch iets mooiers van kan gemaakt 

worden.  Graag uw aandacht hiervoor.  Tweede opmerking: ik wil iedereen die betrokken 

was bij de herdenkingsplechtigheden rond het einde van de eerste wereldoorlog van 

harte feliciteren.  De initiatieven die gebundeld werden onder de naam VRIJ.  We hebben 

het zeer goed gedaan.  Allemaal van een hoge kwaliteit.  Gefeliciteerd hiervoor. 

 

6. Tussenkomst raadslid Hannes Byttebier: 

Ik stel vast dat de pizzazaak Domino’s in volle blauwe zone een parkeerplaats mag 

innemen met zijn brommertjes.  Dit terwijl bewoners hun auto tot aan het station 

moeten gaan plaatsen.  Dit kan toch niet.  Kan het feit dat hij daar zijn brommers mag 

zetten niet verboden worden? 

 

Reactie schepen Annick Vandebuerie i.v.m. de kerstverlichting: 

Ik ben onlangs enkele dagen afwezig geweest maar heb bij mijn terugkomst kunnen 

vaststellen dat men terug de verlichting in de Marktstraat en de Kortrijksestraat “tegen 

alle afspraken in” geplaatst heeft rond de boomstammen. Ik denk dat men nu nog bezig 

is met de inrichting van de kerstverlichting en men bijgevolg nu nog niet kan oordelen. 

Er zijn ook zoals ik reeds het kunnen vaststellen elementen bijgekomen in vergelijking 

met  verleden jaar. Ik bekijk het dossier verder. 
 

  



Reactie schepen Patrick Claerhout i.v.m. de bewapening: 

Het is zo dat de extra kostprijs gaat naar ijzergranulaten die mee in de beton zitten.  Dus 

eigenlijk de bewapening zit in het product zelf.  Als ik in het verleden over ijzernetten 

gesproken heb dan heb ik mij vergist maar de kostprijs gaat wel degelijk naar extra 

bewapening. 

 

In verband met de vraag van raadslid Rita Beyaert: 

Ik heb de interventie in het Kouterstraatje inderdaad doorgegeven.  Volgens de diensten 

werd het gecontroleerd en is het opgelost.  Ik zal het morgen hernemen. 

 

I.v.m. de opmerking van de pizzazaak: 

Ik vind dit ook spijtig dat de brommers op de parkeerplaats mogen parkeren maar elke 

brommer heeft het recht om zonder parkeerkaart in blauwe zone op een parking te 

staan.  We moeten dit helaas dulden. 

 

Schepen David Vandekerckhove i.v.m. de opmerking van raadslid Hilde De Bruyne: 

Hilde, dit is een heel gevoelige materie.  Ik ben geen specialist op het vlak van 

begraafplaatsen.  Ik geef uw vraag door aan de burgemeester en ik geef u zo snel 

mogelijk een antwoord. 

 

 

Antwoord naderhand bezorgd door het kabinet van burgemeester Alain Top: 
De kans is nog altijd heel klein dat de kindergraven moeten verhuizen.   

Met uitzondering van de begraafplaats Harelbeke oud, zijn er geen herinrichtingswerken 

gepland in de omgeving van de kindergraven.  

Voor Harelbeke oud moeten de plannen nog opgemaakt worden, wat betekent dat er 

geen aanpassing komt in de eerste 10 jaar.  

Indien er zich wijzigingen voordoen, die invloed hebben op de kindergraven, worden de 

nabestaanden van het overleden kindje tijdig geïnformeerd. 

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met hun wensen voor het bepalen van 

een nieuwe plaats.  

 

Indien nabestaanden moeilijkheden hebben met het betalen van de concessie, kunnen zij 

contact opnemen met onze financieel beheerder, die samen met hen een 

betalingsvoorstel zal uitwerken.  

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 19 NOVEMBER 2018 

 

 

 

1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bavikhove Dorp West'. 

Voorlopige vaststelling ontwerp. 

 

Tussenkomst van raadslid Stijn Soetaert: 

Onze fractie zal dit punt goedkeuren maar ik wil mijn opmerking die ik gegeven heb op 

de raadscommissie grondgebiedszaken toch even herhalen.  We vragen een apart 

gebouw voor de Chiro maar ik denk dat er toch best nog eens nagedacht wordt over de 

precieze plaats waar dat gebouw moet komen.  Daar waar het nu geschetst is, zou het 

voor overlast kunnen zorgen in de wijk ’t Koeksken. 

 

Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

We zullen het meenemen in het verslag van de gemeenteraad en in de verdere 

werkzaamheden.  We zullen aan de problematiek van overlast voldoende aandacht 

besteden. 

 



 

2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bloemenwijk-Vaarnewijk' 

en bijhorend ontwerp van de rooilijn voor de Vaarnewijkstraat. Voorlopige 

vaststelling ontwerpen. 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Ik heb toch mijn vragen bij de weg die getekend is in het rooilijnplan dat vooropgesteld 

wordt in het voorontwerp van het RUP.  Zijn er geen andere mogelijkheden?  

Het verwondert mij toch dat het rechtdoor scenario niet gevolgd wordt, nadat er een 

bocht gemaakt wordt en dat er een aantal parkeerplaatsen toch wel sterk bezwaard 

worden. 

 

Reactie van schepen David Vandekerckhove: 

Dit is inderdaad niet het enige mogelijke tracé maar in de ogen van de huidige 

meerderheid wel het beste.  Op die manier vermijden we dat we bestaande bebouwing 

moeten doorkruisen.  Ik verneem dat er ter plaatse onder eigenaars gesprekken aan de 

gang zijn om eventueel een andere piste mogelijk te maken.  We wachten verder die 

gesprekken af en nemen de resultaten daarvan mee in het verdere verloop van de 

procedure. 

 

 

4 Grondconcessie op lange termijn met De Vlaamse Waterweg voor het 

gebruik van de Vrijdomkaai in functie van het bouwen van een paviljoen. 

Goedkeuren concessievoorwaarden.  

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Wij hebben verschillende malen in deze raad aangedrongen om duidelijkheid 

in dit dossier wat betreft de grond waarop het paviljoen moest worden opgetrokken. 

Op het plan dat in bijlage zit staat verkeerdelijk de Toekomststraat vermeld i.p.v. 

de Vrijdomkaai als straat waarlangs het paviljoen wordt opgetrokken. 

 

Opvallend is dat de kades volledig worden aangelegd met kasseien en vloertegels 

terwijl op dezelfde plaats nog een gebouw moet worden opgetrokken:  

dit betekent dat dit stuk binnenkort opnieuw wordt opgebroken : hier mis ik 

coördinatie tussen de verschillende werken. 

 

Tot slot nog een opmerking over de kostprijs, bepaald op ongeveer 3 319 euro in het 

eerste jaar: maar er is ook een jaarlijkse indexering voorzien en daarnaast na 20 jaar 

een stijging van 20%, na 30 jaar opnieuw een stijging van 20% en na 40 jaar 

opnieuw een stijging van 20%. 

Het is niet duidelijk hoe de verhouding is tussen het indexmechanisme en het 

stijgingsmechanisme van 20%. VB als na 20 jaar de index met 30% gestegen is, hoe 

wordt het stijgingsmechanisme van 20% daarop toegepast. 

 

Een berekening over de 50 jaar met een gemiddelde index van slechts 1% 

geeft een totale uitgave over de 50 jaar van liefst ongeveer 245 000 euro. 

Graag een antwoord op deze vragen. 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: 

Het is zo dat voor wat betreft de plaatsing van het paviljoen in de concessie afgesproken 

is dat het paviljoen bovenop de aanleg moet komen.  Alles moet in zijn oorspronkelijke 

staat hersteld worden.  Wat betreft de nutsleidingen, daar is alles voorzien.  In principe 

moeten we niet meer in de grond om het paviljoen aan te sluiten aan alle nutsleidingen.  

Wat betreft uw financiële vraag: moet je dit als cumulatief interpreteren. 

 

 



5 Studie voor het bouwen van een paviljoen Vrijdomkaai.  Goedkeuring 

bestek, raming (57.851,24 euro + 21% btw.) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

Ik start mijn tussenkomst met een citaat uit het beeldkwaliteitsplan, dat hier in 2011 in 

deze raad werd goedgekeurd: Dit paviljoen verbindt de hoge en de lage kade en biedt 

plek aan openbare toiletten tijdens marktdagen en aan een UITSPANNING met terras en 

tegenover het Rusthuis en aan de Vrijdomkaai wordt voorzien in aanmeervoorzieningen 

voor pleziervaart. 

 

Een ander citaat uit het RUP van 2014: 

De overdruk maakt de realisatie van een paviljoen langs de Leie mogelijk.  

In het paviljoen kunnen horeca en/of diensten een plaats vinden. 

Ter hoogte van deze overdruk zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 

met het oog op een publieke functie bestemd voor een breed publiek en met recreatief, 

sportief, toeristisch doel. 

 

In deze documenten wordt een gemengde vorm van horeca en publieke functies voorop- 

gesteld. Maar vanaf 2016 , met het uitwerken van de selectieprocedure wordt alles 

systematisch geconcentreerd op de horecafunctie en worden publieke functies niet meer 

opgenomen. 

Deze veel te langdurige en vooral dure procedure zal een éénzijdige invulling geven aan 

dit paviljoen. Dat voor de keuze van het architectenbureau gekozen wordt voor ECTV, die 

reeds een kleine voorstudie hebben uitgevoerd, wordt gemotiveerd met: 

Omwille van technische of artistieke redenen of omwille van exclusieve rechten kan de 

opdracht slechts aan één bepaalde opdrachtgeven worden toevertrouwd. Op basis van 

een zeer beperkte volumestudie (3 000 euro) worden hier rechten toegekend. 

Objectiviteit gebiedt mij om hier de deskundigheid van ECTV niet in vraag te stellen, wel 

de opdracht en de motivering van de toewijzing. Het is een bureau met ruime ervaring. 

 

En nu even over de evolutie van de kostprijs: 

De eerste ramingen in de vorige legislatuur met een vage invulling was 100 000 euro. 

(losse pols).  Het initieel bedrag in het BAFO aanbod van Immogra in december 2015 

was 197 000 euro. Na een nieuwe raming werd een investeringskrediet van 300 000 euro 

ingeschreven. De laatste ramingen voorzien een bedrag van 700 000 euro. 

Wij kunnen hier stellen dat de Uitspanning van 2011 uit het Beeldkwaliteitskamer 

geleid heeft tot een UITSPATTING van het kostenplaatje. 

En als wij alle kosten in rekening brengen: bouwkost, studiekosten, kosten 

selectieprocedure en concessiekosten komen wij tot een totaalplaatje van 1 miljoen euro 

of 40 miljoen Belgische frank. Het is onmogelijk om deze kostprijs via een concessie 

volledig te recupereren. 

 

Als het stadsbestuur dit bedrag wil besteden aan de uitbouw van dit paviljoen, dan moet 

dit aan een aantal voorwaarden voldoen: 

Dit paviljoen moet het sluitstuk worden van het vernieuwingsproces langs de Leie en van 

de aanleg van het nieuwe marktplein: het moet een landmark worden samen met de 

gerealiseerde nieuwe brug: een creatieve en architectonische blikvanger. 

Dit paviljoen met ook een duidelijke publieke functie hebben: info en toerisme kunnen 

hier een centrale rol krijgen. Het niet inbouwen van een openbaar toilet op deze 

uitgelezen plaats, langs het fietsnetwerk en de wandelboulevard langs de Leie is een 

historische vergissing. Slechts op deze wijze kan de publieke inbreng in het project 

verantwoord worden. 

 

Maar er is ook een alternatief: waarom op deze plaats geen pop-up café ontwikkelen dat 

vooral in de zomermaanden een trefpunt kan zijn van ontmoeting, kleine optredens, 

rustpunt voor wandelaars en fietsers zoals dit in Kortrijk met Buda Beach, in Zwevegem 

langs het kanaal en in Bissegem en St. Baafs Vijve werd gerealiseerd.   



Kiezen voor een groen project met een jeugdige dynamiek en met een kostenplaatje dat 

gevoelig lager zal liggen en kan mee evolueren met de tijd. 

 

Totdaar een aantal beschouwingen bij dit belangrijk project. 

Graag een antwoord op deze bemerkingen. Op basis van deze antwoorden zullen wij ons 

standpunt bepalen. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Het feit dat er van het paviljoen en van de uitbating ook een stuk maatschappelijke 

meerwaarde verwacht wordt staat duidelijk ingeschreven in de opdracht.  Er staat 

duidelijk in dat we een reca paviljoen zullen realiseren met een indoor en outdoor 

werking die ook zal instaan voor recreatie, toerisme, evenementen en activiteiten moet 

ondersteunen.  Wat betreft de prijzen en de prijzenevolutie: dit is inderdaad een project 

dat in den beginne gekenmerkt werd door een zeer ruwe raming.  We hebben een bedrag 

in het budget gezet om iets te kunnen doen en dat bedrag is geëvolueerd naarmate het 

project vorderde.  Één van de belangrijke zaken die invloed heeft is het verdiep dat er 

bijkomend in het ontwerp gekomen is. Die tweede verdieping kwam er nadat er 

gesprekken georganiseerd werden met potentiële concessionarissen die aangaven dat 

100 m2 footprint onvoldoende was om het paviljoen rendement te laten halen.  Door 

twee verdiepingen te voorzien kan de uitbater zowel op het terras aan de waterkant als 

op het terras iets hoger in de uitbating voorzien.  Wat betreft het niet meer voorzien van 

een openbaar toilet in het paviljoen: dit volgt ook uit de gesprekken met de potentiële 

uitbaters.  Niemand zag het zitten om in het paviljoen een openbaar toilet te gaan 

exploiteren.  Voor wat betreft de procedure: ik kan u verzekeren dat die sluitend is. 

Voor het gebruik als horeca paviljoen: de schets heeft inderdaad heel veel mogelijkheden 

en in de toekomst zal blijken welke mogelijkheden zullen uitgebaat worden.  Het kan een 

pop up formule zijn, het kan ook iets anders zijn.  Wel is het zo dat we vinden dat het 

paviljoen zoveel mogelijk open moet zijn, ook in de winter, om te vermijden dat er langs 

de waterkant een leeg gebouw staat met tafels en stoelen in de ruimte. 

 

Reactie van raadslid Olivier Vanryckeghem: 

Ik mis in dit dossier toch wel een financiële simulatie van het paviljoen op zich.  Alles 

bijeen zal de kostprijs voor de stad 1 miljoen euro bedragen.  Als je dat vertaalt naar een 

lening zal het al snel 4 000 euro per maand zijn.  Hoe zal dit zich vertalen in het 

concessiebedrag dat gevraagd wordt aan de horeca-uitbater?  Is daar een studie van 

gemaakt?  Wat geeft dit aan? 

Wat betreft het voeren van een gesloten procedure: we vinden als fractie toch wel dat 

het iets mooier mag zijn dan de schets die we op vandaag te zien krijgen.  We pleiten er 

toch voor om potentiële andere ontwerpers te laten meedingen. 

 

Reactie van raadslid Rik Pattyn: 

Ik merk in het antwoord van de schepen dat de potentiële concessiehouders toch wel 

heel veel te zeggen hebben.  Zij drijven de prijs op en zij trekken de publieke functies 

naar beneden.  Dit gaat toch niet?  Het is een illusie in de huidige procedure dat er 

publieke functies uitgevoerd zullen worden in de toekomst. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Laat het mij zo zeggen: als het niet commercieel interessant is dan zullen wij voor het 

paviljoen geen uitbaters vinden en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.  Ik heb er 

vertrouwen in dat het ontwerp voldoende is om mensen aan te trekken en dat het bureau 

dat de schets gemaakt heeft over voldoende kwaliteiten beschikt om daar de nodige 

architecturale verfijning aan te geven.  Dit project is uiteindelijk geen gesloten project 

maar alle pistes liggen nog open. 

 

 

  



Reactie van Olivier Vanryckeghem: 

Ik blijf kritisch.  Zes jaar geleden hadden we ook iets gelijkaardigs met het ontwerp van 

het SABV waar er ook geen financiële simulatie bij zat en we hebben toch een grote 

sprong in de toekomst gemaakt. 

 

 

Na de discussie in de gemeenteraad vraagt de CD&V fractie bij monde van raadslid 

Francis Pattyn de schorsing. 

 

Vooraleer over te gaan tot de schorsing stelt raadslid Stijn Derammelaere de volgende 

vraag: in het vorig punt hebben wij de concessie overeenkomst goedgekeurd.  Wil dat 

zeggen dat we daar automatisch een paviljoen moeten op plaatsen? 

 

Antwoord van schepen Patrick Claerhout: nee. 

 

Na de schorsing komt Francis Pattyn als fractieleider namens de CD&V met de volgende 

vraag: wij vragen om dit punt uit te stellen en te verdagen.  We vragen aan de 

meerderheid om na te denken over de volgende vragen: wij willen meer garanties op 

publieke voorzieningen.  We willen een concreet financieel plan.  Wij willen de procedure 

van ontwerpers open verklaren zodat andere ontwerpers ook kunnen deelnemen.  

 

Daarop vraagt schepen David Vandekerckhove de schorsing aan de voorzitter om te 

overleggen met de meerderheidsfracties.   

 

Na de schorsing komt Patrick Claerhout met de volgende verklaring: de meerderheid 

heeft beslist om het dagordepunt niet te verdagen maar we zullen zeker en vast de 

aangehaalde kritische punten meenemen in het verdere verloop van de procedure. 

 

 

10 Infrax. Buitengewone algemene vergadering van 03.12.2018. Goedkeuren 

van de agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de buitengewone 

algemene vergadering.  

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi aan schepen Annick Vandebuerie:  

Ik verneem dat er personeelsproblemen zijn in het kader van het samenbrengen van 

Infrax en Eandis met de maatschappij Fluvius.  Er zouden problemen zijn met de 

contractwaarde van de contractuele medewerkers.  Kan u daar meer uitleg over geven? 

 

Reactie van schepen Annick Vandebuerie: 

De gesprekken zijn nog aan de gang.  De medewerkers van Infrax die overgaan naar 

Fluvius krijgen hun huidige rechten behouden.  De medewerkers van Eandis krijgen ook 

hun huidige rechten behouden maar het is zo dat het statuut van medewerkers van 

Eandis beter is dan dat van de medewerkers van Infrax.  Medewerkers van Infrax willen 

ook een deel van de voordelen van de medewerkers van Eandis.  Hoe de discussie verder 

zal verlopen zal volgende week blijken in de raad van bestuur. 

 

 

12 Toelage socio-culturele verenigingen.  Toekenning. 

 

Tussenkomst van Stijn Soetaert:  

Waarom werd er niet gewerkt met een verdeelsleutel?  Iedere vereniging krijgt een 

forfaitair bedrag terwijl er verenigingen zijn die veel meer activiteiten zijn dan andere 

verenigingen.  Het zou toch eerlijker zijn en ik verwijs naar het systeem in de 

jeugdsector.  Ik heb deze vraag al drie keer gesteld.  Iedereen kon zich vinden in mijn 

opmerking maar nog steeds is dit niet uitgevoerd.  Misschien is dit een uitdaging voor de 

toekomstige schepen van cultuur en financiën.  



 

Reactie van Annick Vandebuerie: 

Het is moeilijk om iedereen op één lijn te krijgen. 

 

Reactie van voorzitter Willy Vandemeulebroucke: 

Ik val even uit mijn rol maar deze vraag gaat al mee van voor mijn tijd. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn. 

Ik zal als toekomstig schepen de boodschap zeker meenemen.  De verwijzing naar de 

jeugdsector vind ik toch een beetje moeilijk.  In die zin dat de financiële pot waarover de 

jeugdsector beschikt en die gesubsidieerd wordt vanuit de Vlaamse overheid toch een 

heel stuk groter is dan diegene van de cultuurverenigingen. 

 

 

13 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket Aha!. 

 

Tussenkomst van raadslid Rita Beyaert: 

Ik vraag aan de algemeen directeur om de titulatuur van dit dagordepunt aan te passen 

want de naam Aha is officieel nog niet in het staatsblad verschenen.  Het moet SABV 

zijn. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

Wat is de evolutie in het aantal uren en leerlingen?  Dit staat niet in het dossier. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Ik vind het inderdaad ook jammer dat die evolutie niet in het dossier staat maar de 

evolutie is wel positief wat het SABV betreft.  In het jaar 2016-2017 hadden we 171 

uren.  Het schooljaar nadien 177 uren en nu 186 uren.  Wat betreft het SAMW hadden 

we in het schooljaar 2016-2017 550 uren.  In het volgend schooljaar zakte dit naar 528 

uren en dit schooljaar naar 505 uren.  Het is wel zo dat het aantal cursisten in stijgende 

lijn ligt.  Het SABV overschrijdt voor het eerst de kaap van de 700.  Het SAMW heeft 95 

cursisten bij wat volgende jaar zal resulteren in extra uren. 

 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

16. Dading voormalig personeelslid. 

 

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

 

 

 OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 5: 

Onthielden zich: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, 

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

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne, 

Mireille Vanlerberghe, Hannes Byttebier 

 

De overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

  



VERSLAG 

 

Er worden naast de gemaakte opmerking geen verdere opmerkingen gemaakt op het 

verslag van 22.10.2018 dat dus als goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

 

De zitting eindigt om 22.00 u 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Algemeen directeur Voorzitter 

 


