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Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 Stadsbudget 2019. Vaststelling. 

1. Aanleiding en bespreking 
 
Volgens artikel 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad voor het begin van 
ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het 
meerjarenplan. 
 
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een aantal bijlagen. 
 
De beleidsnota omvat de doelstellingennota en het doelstellingenbudget, de financiële 
toestand en de lijsten van overheidsopdrachten, daden van beschikking en nominatieve 
subsidies. 
 
De financiële nota bestaat uit het exploitatie-, het investerings- en het 
liquiditeitenbudget. 
 
De nieuwe legislatuur start in 2019 en daarom is een aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019 facultatief. De nieuwe bestuursploeg moet haar eigen beleidsdoelstellingen 
nog bepalen. Op het moment dat de planning voor 2019 wordt opgemaakt, is een 
uitbreiding van de planningshorizon niet nuttig omdat de inhoudelijke beleidskeuzes voor 
de volgende bestuursperiode nog niet of onvoldoende gekend zijn. Het voorgestelde 
budget moet daarom ook niet passen binnen het lopende meerjarenplan 2014-2019. 
 
Opdat de dienstverlening gewaarborgd zou blijven is het aangewezen om het budget 
2019 tijdig vast te stellen. Omdat de nieuwe bestuursploeg aantreedt in 2019 bevat het 
budget 2019 alleen het bestaande beleid. 
 
Er zijn 36.193.601,75 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 
37.712.196,02 euro exploitatie-ontvangsten. Het saldo uit het investeringsbudget 
bedraagt 10.253.307,13 euro en de aflossingen bedragen 1.534.287 euro, waardoor er 
geëindigd wordt op een gecumuleerd resultaat van 2.409.938,27 euro. Na aftrek van de 
bestemde gelden, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 480.466,27 euro over. De 
autofinancieringsmarge bedraagt 27.363,35 euro. 
 
De adviesprocedure werd nageleefd. 
 
Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 13 november 2018. 
 

2. Voorgestelde beslissing 
 
De gemeenteraad stelt het beleidsrapport budget 2019 vast met voorgaande 
cijfergegevens. 
 
 
 
  



2 Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2022. 

Conform art. 148 en art. 228 par. 1 van het OCMW-decreet dient Audio het 
meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 
ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de raad van beheer ontving. 
 
Het meerjarenplan werd door het college in zitting van 27.11.2018 gunstig geadviseerd. 
 
Het meerjarenplan 2015-2022 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  
 
 

3 Audio. Kennisname budget 2019. 

Conform artikel 150 en 228 par. 1 van het OCMW-decreet dient de stuurgroep Audio het 
budget voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van de stuurgroep. 
 
De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 
ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de raad van beheer ontving.  De 
gemeenteraad dient enkel kennis te nemen indien het budget past in het meerjarenplan. 
 
Het budget 2018 werd door het college in zitting van 27 november 2018 gunstig 
geadviseerd. 
 
Het budget 2019 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.  
 
 

4 Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststelling van de dotatie ten laste van 
het stadsbudget op zicht van de begroting 2019 van de politiezone. 

Aan de politieraad zal op 18.12.2018 de begroting van het dienstjaar 2019 van de 
Politiezone Gavers (Deerlijk en Harelbeke) ter goedkeuring worden voorgelegd.  
 
Op zicht van het ontwerp komt men tot de volgende dotaties ten laste van de 
participerende gemeenten:  
 
Harelbeke :  
3.550.556,23 euro (72,2267 % van het totaal) exploitatiekosten; 
180.566,75 euro (72,7767 % van het totaal) investeringskosten 
 
Deerlijk :  
1.365.293,77 euro (27,7733 % van het totaal) exploitatiekosten.  
69.433,25 euro (27,7733 % van het totaal) investeringskosten 
 
Het komt de gemeenteraad toe deze dotatie goed te keuren.  
 
De dotatie dienstjaar 2019 zal dan worden opgenomen in het budget 2019 
van de Stad Harelbeke. 
 
 

5 Hulpverleningszone Fluvia. Dotatie 2019. 

De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone 
gefinancierd. De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgesteld op basis van 
een akkoord bereikt tussen de verschillende gemeenteraden (art. 68 par. 2 van de wet 
van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid). 



 
De prezoneraad van de hulpverleningszone Fluvia, hulpverleningszone waartoe de stad 
Harelbeke behoort, heeft in zitting van 26.09.2014 de gemeentelijke verdeelsleutel en 
het macrobudget van 2015-2019 (meerjarenplanning) besproken. Deze 
meerjarenplanning en verdeelsleutel werden reeds in 2014 aan de gemeenten ter 
kennis/goedkeuring meegegeven. 
 
Bij gemeenteraadsbeslissing van 20.10.2014 werd de financiële verdeelsleutel van de 
gemeentelijke dotatie van de hulpverleningszone Fluvia, dringende medische 
hulpverlening inbegrepen, goedgekeurd. 
 
Aanvullend besliste de zoneraad in haar vergadering van 29.05.2015 om het 
vakantiegeld 2014 ten laste van de zone te nemen in de begroting 2015 en om de 
toekomstige vakantiegelden te begroten in het jaar volgend op het werkjaar. 
 
Gezien de opstartfase van de zone, zullen de gemeentelijke dotaties voor exploitatie en 
investeringen in de beginjaren ten volle dienen aangewend te worden teneinde de 
werking niet in het gedrang te brengen. 
 
De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig, voor 2019 op een afronding na, 
binnen de goedgekeurde meerjarenplanning. 
 

 
 
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentededreet en de 
artikelen 67, 68 en 134 van de wet betreffende de civiele veiligheid. 
 
Het volgende wordt aan de gemeenteraad voorgesteld: 
 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2018, na budgetwijziging 2018, 
lastens de stad Harelbeke voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een 
exploitatie- en een investeringstoelage als volgt: 

 
Exploitatietoelage:  690.776,10 euro 
Investeringstoelage:  117.288,50 euro 
 
 



- De gemeenteraad gaat akkoord met de dotatie 2019 lastens de stad Harelbeke 
voor de hulpverleningszone Fluvia, gesplitst in een exploitatie- en een 
investeringstoelage als volgt: 

 
Exploitatietoelage:  663.034,36 euro 
Investeringentoelage: 117.288,50 euro 
 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Natuurgebied Harelbeke 
Zuid'. Voorlopige vaststelling ontwerp. 

Inhoudelijk 
 
Er werd door Leiedal een natuurtoets opgemaakt voor het perceel, op het gewestplan 
bestemd als parkgebied en een gedeelte bestemd als industriegebied, palend aan het 
bedrijf Beltrami in industriezone Harelbeke-Zuid. De resultaten toonden aan dat er 
waardevolle natuur aanwezig is.  
 
Binnen het RUP werd een verdere exploratie van de mogelijkheden naar 
toonzaal/bezoekerscentrum binnen de huidige ruimtelijke bestemmingen van het gebied 
gedaan. Het resultaat is een omzetting van het bestaande parkgebied naar natuurgebied. 
In het industrieel gedeelte van het gewestplan wordt een groenbuffer van 20m breedte 
voorzien, te behouden uit het huidige bomenbestand en een ontwikkelbare zone van 
1500 m² groot als laagdynamische functie bij een aanpalend bedrijf.  
 
Procedure 
 
Op 27.06.2017 werd beslist tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Natuurgebied Harelbeke Zuid.  
 
Uit het verslag van de plenaire vergadering dd. 13.11.2018 blijkt dat het RUP, mits te 
voldoen aan de gemaakte opmerkingen, gunstig geadviseerd wordt. Er werd naast enkele 
technische opmerkingen, slechts één inhoudelijke vraag gesteld, met name om het ganse 
plangebied te herbestemmen tot natuur. De beleidsvraag om gans het gebied te 
herbestemmen naar natuurgebied, wordt door de raadscommissie niet ondersteund. Een 
eventuele planschadevergoeding biedt, gelet op het niet openstellen van het gebied of 
het niet verwerven van het gebied door de stad, weinig maatschappelijke 
gebruikswaarde. De voorgeschiedenis van het dossier (GRS) leent er zich niet toe om de 
procedure en visie te wijzigen. Het RUP is een goed compromis qua bestemmingen en er 
wordt geadviseerd het RUP in zijn huidige vorm de procedure te laten volgen. 
 
De voorschriften voorzien de nodige sleutels om de aanwezige natuurwaarden te 
beschermen. Door in de groenbuffer het bestaande bomenbestand te gebruiken, wordt 
ook dit deel van de natuurwaarden niet geschaad en wordt uiteindelijk maar 1500 m² 
van de 3400 m² industriegebied op het gewestplan vatbaar voor ontwikkeling. De niet 
bebouwde of verharde delen van de zone voor industrie, moeten ook hun natuurwaarden 
behouden. Om die reden is het niet noodzakelijk om het ganse plangebied om te zetten 
naar natuurgebied om de ecologische waarde van de ganse site te kunnen behouden. 
 
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. 



 

7 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Moleneiland'. Goedkeuren 
bijkomende prestaties (8 428,32 euro waarop geen btw verschuldigd) 

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.11.2014 werd 
beslist tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moleneiland’. 
 
De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 kennis genomen van het voorgaande en heeft de 
contractuele voorwaarden en raming goedgekeurd, waarna het college de opdracht aan 
Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk toegekend heeft in 
zitting van 31.05.2015. 
 
Het RUP Moleneiland zit momenteel in de fase scopingnota. De dienst mer 
(milieueffectenrapport) van de Vlaamse overheid kan echter op basis van de scopingnota 
niet beslissen of er al dan niet een milieueffectenrapport moet opgemaakt worden omdat 
ze over onvoldoende gegevens beschikt, in concreto over de mogelijke ontwikkeling 
tussen Ban- en Bloemmolens. 
 
Om die informatie te kunnen aanvullen, én om ook in een latere fase op voldoende 
gemotiveerde basis stedenbouwkundige voorschriften op te maken, is het aangeraden via 
ontwerpend onderzoek na te gaan wat de concrete invullingen van mogelijke 
ontwikkelingen kunnen zijn tussen de Banmolens en de Bloemmolens. Op basis daarvan 
kunnen de effecten beter ingeschat worden wat de Vlaamse dienst mer moet toelaten 
een beslissing te nemen. 
 
Door de Intercommunale Leiedal, aangesteld als ontwerper voor de opmaak van het RUP 
in functie van het bestaande exclusiviteitencontract, worden de bijkomende kosten 
geraamd op 8 428,32 euro (waarop geen btw verschuldigd). 
 
Het komt de gemeenteraad toe deze bijkomende prestaties goed te keuren vermits ze 
meer dan 10% van de initiële kostprijs bedragen. De nodige kredieten zijn voorzien in 
het budget. 
 

8 Nieuwe aansluiting elektriciteit en riolering van school zuid.  Goedkeuring 
lastvoorwaarden, raming (9.629,09 euro +  6 % btw (577,75 euro BTW 
medecontractant)) en gunningswijze. 

In het kader van deze opdracht werd een offerte met nr 7000095510 opgesteld door de 
ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.629,09 euro excl. BTW of 10.206,84 
euro incl. 6% btw (577,75 euro Btw medecontractant). 
Voor werken in onroerende staat aan scholen wordt de btw-regeling van 6% toegestaan. 
Bij facturatie zal Infrax de correcte BTW-regeling toepassen. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 
die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 
het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 
budget is voorzien (toepassing art. 43 par 2, 11° van het gemeentedecreet). 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 2019, 
op budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32. 
 
 



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9 Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement. Hervaststelling. 

1. Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 
18.11.2013 hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 
Bij beslissing van 19.05.2014 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 
 
Bij beslissing van 20.04.2015 en 23.05.2016 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement gewijzigd en hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de 
aanpassing van tal van tarieven en modaliteiten en het schrappen van bepaalde 
rubrieken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 
 
Door de gemeenteraad van 19.12.2016 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de bemerkingen van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het hen toegestuurde raadsbesluit van 
23.05.2016 en de aanpassing van tal van tarieven en modaliteiten en het schrappen van 
bepaalde rubrieken, uiteraard ook onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 
 
Bij beslissing van 15.05.2017 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van de tarieven van de 
kermisattracties voor de kermis met O.L.H. Hemelvaart en de september kermis n.a.v. 
het verplaatsen van deze attracties wegens de werken op de markt. 
 
Bij beslissing van 17.07.2017 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement gewijzigd naar aanleiding van de markt die als wijze van proef startte 
vanaf 01.09.2017 op het marktplein te Bavikhove.  Ook voor deze markt werden de 
tarieven vastgesteld. 
 
Bij beslissing van 20.11.2017 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement gewijzigd naar aanleiding de wijziging van de tarieven voor 
schooltoezicht vanaf 1 september 2018. 
 
Bij beslissing van 18.12.2018 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement hervastgesteld tot 31 december 2019 in functie van de aanpassing 
van tal van tarieven en modaliteiten en het schrappen van bepaalde rubrieken, uiteraard 
onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 
 
2. Het college stelt voor om diverse rubrieken aan te passen of toe te voegen 

omwille van volgende redenen: 
 
2.1.  De oranje bedrijfsafvalzak wordt niet langer te koop aangeboden. KMO’s en 
zelfstandigen kunnen hun gelijkgesteld afval nu met de gewone restafvalzak meegeven. 
 
De PMD-zak wordt nu P+MD-zak over de volledige regio. De inhoud van de zak wordt 
uitgebreid. Daarnaast wordt er ook een transparante zak aangeboden, de zogenaamde 
‘foliezak’. De blauwe PMD-zak wordt nog verder verkocht tot de voorraad ten einde is. 
 
2.2. De retributie rond de herbruikbare bekers wordt aangepast. De aantallen worden 
aangepast van 350 naar 175. Dit zorgt ervoor dat er minder bekers moeten afgewassen 
worden. Ook is er een aanpassing naar controle en facturatie toe.  
 



2.3. Er wordt een bijkomende rubriek toegevoegd voor de opzoeking door de data 
protection officer. De stad zou graag een vergoeding aanrekenen voor het verstrekken 
van de gevraagd informatie of het treffen van de gevraagde maatregelen. 

 
2.4. Er wordt aan het gebruikersreglement van het cultureel centrum het Spoor bij 
activiteitengroep 2 twee categorieën (CT4 en CT5) toegevoegd om eventuele 
misverstanden te vermijden. 

 
De cultuurcadeaubon wordt toegevoegd aan het retributiereglement die zowel online als 
aan de balie gebruikt kan worden. Hiermee kan de verkoop gestimuleerd worden. 
 
2.5. De annulatievoorwaarden activiteiten over alle vrijetijdsdiensten worden 
aangepast. Ook de tarieven worden aangepast naar aanleiding van de omvorming van 
Grabbelpaswerking naar UiT-Kajuit. 
 
2.6. Men wil vanuit de sportdienst de mogelijkheid bieden om tijdens de 
proeflessenreeks nog aan kortingstarief te kunnen inschrijven (5 euro korting). Voorheen 
was dit niet mogelijk. 

 
2.7. De tarieven voor het schooltoezicht worden aangepast. Er werd beslist om 
pedagogische studiedagen te voorzien in opvang. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag 
aangerekend. Dit is ook zo voor de woensdagnamiddagopvang.  

 
2.8. De volledige verkooplijst van AHA! (Academie Harelbeke Anders!) werd ge-update 
en werd ingedeeld volgens artistieke toepassingen en noden van de studenten. Er wordt 
ook een koffie/thee-automaat voorzien met muntjes.  
 
De voorliggende wijzigingen werden onderworpen aan het advies van de adviesraden.  
 
De volgende adviesraden hebben gereageerd en geadviseerd als volgt: 
 

- de milieuraad (gunstig advies van 21.09.2018 aangaande de P+MD-zak); 
- de stuurgroep van de jeugdraad (gunstig advies van 19.09.2018 omtrent de 

herbruikbare bekers); 
- de sportraad (gunstig advies van 24.09.2018); 
- de cultuurraad (gunstig advies van 12.11.2018). 

 
3. De voorgestelde tarieven en gebruiksmodaliteiten zijn naar de mening van het 
college evenredig ten opzichte van de door de stad geleverde diensten en zijn naar het 
oordeel van de gemeenteraad billijk. 
 
4. Een lijst met het overzicht van de wijzigingen wordt in het gemeenteraadsdossier 
opgenomen en is beschikbaar in het elektronisch dossier. 
 
5. Het college stelt de gemeenteraad voor het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 
retributiereglement met voormelde wijzigingen her vast te stellen tot en met 31.12.2019 
en daarbij alle aan te brengen wijzigingen te verwerken, uiteraard onder voorbehoud van 
tussentijdse aanpassingen. 
 
De gemeenteraad is bevoegd bij toepassing van art. 43 par. 2, 2° van het gemeente-
decreet. 
 
 

10 Vragenkwartiertje. 


