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Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

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

Voorlopige vaststelling ontwerp. 

Inhoudelijk 

 

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 eerder 

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. 

 

Het resultaat is het vastleggen van verschillende zones, waar een onderscheid gemaakt 

worden tussen de woonwijken (met beperkte nevenfuncties) en de hoofddorpsstraten. 

Langs deze laatste worden naast wonen ook andere functies toegelaten.  

Langs de Plaatsebeek wordt de zonering parkgebied voorzien.  

De site van de stad kent verschillende bestemmingsmogelijkheden zoals sport, recreatie 

en gemeenschapsvoorzieningen. De zones waarbinnen gebouwd kan worden, zijn 

aangeduid via een overdruk. 

 

Procedure 

 

Op 12.04.2016 werd beslist tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Bavikhove 

Dorp West. Voorafgaand aan de start van de formele procedure van het RUP werd een 

participatietraject afgelegd inzake het masterplan voor de sportsite in eigendom van de 

stad.  

 

Het RUP ‘Bavikhove Dorp west’ werd op de plenaire vergadering van 01.06.2018 gunstig 

geadviseerd, mits te voldoen aan de gemaakte opmerkingen. 

Het dossier werd besproken door de raadscommissie grondgebiedszaken op 17.10.2018. 

 

De voorlopige vaststelling wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  De 

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

ordening (VCRO). 

 

De plannen worden daarna onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door 

artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

 

  



2 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Bloemenwijk-

Vaarnewijk'en bijhorend ontwerp van de rooilijn voor de Vaarnewijkstraat. 

Voorlopige vaststelling ontwerpen. 

Inhoudelijk 

 

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 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 zo begrensd door de Leie, de Overleiestraat, de 

Bavikhoofsestraat en de N36. 

 

De rooilijn van de door te trekken Vaarnewijkstraat (vanaf het einde van de huidige 

gemeenteweg tot aan de nieuwe kades langs de Leie) wordt vastgelegd in een 

rooilijnplan. 

 

Procedure 

 

Bij besluit van het college van 29.05.2012 werd beslist tot de opmaak van het Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’. Het RUP volgt nog de oude procedure 

(geen start-, scopings- of procesnota). 

 

Het RUP ‘Bloemenwijk-Vaarnewijk’ werd op de plenaire vergadering van 04.09.2018 

gunstig geadviseerd behoudens enkele opmerkingen. 

 

Het dossier werd besproken op de raadscommissie grondgebiedszaken op 17.10.2018. 

 

De voorlopige vaststelling wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd, 

samen met het ontwerp-rooilijnplan ‘Vaarnewijkstraat’ in een gelijklopende procedure. 

 

De plannen worden daarna onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door 

artikel 2.2.14 § 2,3 en 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en door het 

Rooilijndecreet van 8 mei 2009. 

 

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. 

Voetweg 43 is een veel gebruikte trage verbinding om vanaf de gewest-ringweg N36, via 

de Waterstraat langs het bloemenbedrijf DeoDora en de bedrijfsite van Agristo/Imsto 

doorheen het open gebied en de Vrijleghem- en Hazebeekstraat kruisend,  het 

dorpscentrum van Hulste te bereiken.    

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 neemt de herwaardering van het netwerk 

trage wegen als beleidsdoelstelling 4. “(verkeers)veilige leefomgeving” op. De detaillering 

is vermeld onder actieplan 4.3. “veilige functionele fiets- en wandelverbindingen”. 

 

Rekening houdend met die beleidsintentie wordt het voorstel van de firma Agristo/Imsto 

aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling voorgelegd om het stukje voetweg 43 

ter hoogte van en door de bestaande bedrijfsite enigszins te verleggen. 



Het gaat over een lengte van ongeveer 200 meter op een meer afgebogen en 

gebruiksvriendelijk tracé naar en binnen de noord-oostelijke perceelsgrens.  

 

In het verleggingsvoorstel (aangeduid op het rooilijnplan1A van 23.10.2018 van het 

studiebureau Feys) met bijhorende motiveringsnota engageert de het bedrijf zich om dit 

het publieke gebruik op hun terrein op te waarderen door een kwalitatieve en duurzame 

heraanleg doorheen hun groenzone. Zo worden ook conflictsituaties met andere 

bedrijvigheid (vracht- en bedrijfsvervoer) vermeden en verhoogt het gebruikscomfort 

door de voorziene breedte van twee meter, de voorgestelde uitvoeringsmodaliteiten en 

de groene omkadering.  

 

De voorgestelde verlegging verzoent het openbaar belang en het privaat belang. 

Het publiek gebruik van het te verleggen en her aan te leggen deel van voetweg 43 

wordt namelijk gegarandeerd terwijl het bedrijf, gezien de ligging op hun noord-

oostelijke perceelsgrens, er minder hinder van zal ondervinden.  Er is zo ook minder 

risico op conflictsituaties.  

 

Het komt de raad toe de verlegging voorlopig te aanvaarden en het ontwerp van 

rooilijnplan 1A van 23.10.2018 van het studiebureau Feys (met bijhorend plannen, 

innametabellen en nota van 24.10.2018 van het studiebureau Wiels en Partners) 

voorlopig vast te stellen. Op die plannen is in groene kleur het te verleggen deel van 

voetweg nr.43 aangeduid, dit ter vervanging van de in roze en rode kleur aangeduide en 

af te schaffen voetwegdelen.   

 

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 te beslissen over de 

verlegging en het rooilijnplan, waarna deze beslissing ter beoordeling aan de deputatie 

zal worden overgemaakt. 

 

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

gemeentedecreet en artikel 28 van 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. 

 

 

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 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 de 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 ter goedkeuring 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. 

 

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

 

 

5 Studie voor het bouwen van een paviljoen Vrijdomkaai.  Goedkeuring 

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

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 euro excl. btw of 70.000 

euro 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). 

 

  



 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

6 Goedkeuren toetreding van het Zorgbedrijf tot de vereniging Audio. 

Aanleiding en overwegingen 

 

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; 

 

Voorgestelde beslissing 

 

- 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; 

- 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. 

Aanleiding en overwegingen 

 

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.  

 

Voorgestelde beslissing 

 
- De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed volgens de bekomen 

documenten; 
- De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling; 
- 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.  

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 een toelichtingsnota in het dossier. 

 

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 het mandaat te worden bepaald voor de vertegenwoordiger 

aangaande de agendapunten in de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2018. 

 
6. Volgende beslissing wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd: 

 

- 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. 

- Voor het overige krijgen de voornoemde stadsvertegenwoordigers, op basis 

van de bekomen documenten, volgend mandaat: positieve opstelling. 

- 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. 

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 2018. 

 



De gemeenteraad heeft op 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 dient de gemeenteraad de agenda goed te keuren en  het mandaat te bepalen 

voor de vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2018. 

 
Het volgende wordt aan de gemeenteraad voorgesteld: 
 

- de agenda wordt goedgekeurd; 
- de stadsvertegenwoordiging krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling; 

- 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.  

Aanleiding en overwegingen 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

  



Voorgestelde beslissing 

 

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

verkregen documenten goed. 

De stadsvertegenwoordigers krijgen volgend mandaat: positieve opstelling. 

- 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. 

- 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. 

Aanleiding en overwegingen 

 

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 stelde op 19.06.2017 de heer Patrick Claerhout, schepen, en Annick 

Vandebuerie, schepen, aan als respectievelijk effectief en plaatsvervangende 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

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

verkregen documenten goed;  

- De voornoemde vertegenwoordiger krijgt volgend mandaat betreffende de 

dagordepunten op de algemene vergadering: positieve opstelling; 

- 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. 

Aanleiding en overwegingen 

 

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). 

 

Voorgestelde beslissing 

 

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 

 

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!. 

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

het SABV (Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming) 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). 

 

Aan de gemeenteraad wordt deze aanwending ter goedkeuring voorgelegd. 

 

14 Deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen en aanwenden lestijdenpakket 

SAMW. 

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. 

 

Het ministerie van 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 schooljaar: 6,5 uur. 

 

20 uren directeur. 

43 uren opsteller. 

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

scholengemeenschap ‘de Balk’). 

 

De voor het schooljaar 2018-2019 toegekende lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs 

SAMW wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd luidt als volgt. 

 

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. 


