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Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd 
17 oktober 2018 

verslag 
 

Aanwezig: David Vandekerckhove, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Rik Pattyn, Francis 

Pattyn, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Hannes Byttebier, Tijs 

Naert, Stijn Soetaert, Fleur De Buck, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, Ludo Depuydt, 

Mireille Vanlerbeghe, Frederik Bossuyt, Carlo Daelman, Pieter Lattré 

 

Verontschuldigd: Annick Vandebuerie, Daphné Malfait, Lynn Callewaert, Michaël 

Vannieuwenhuyze, Dominique Windels,  

 

1 Stand van zaken verbouwingen CC Het Spoor  

 

Toelichting door Frederik Bossuyt. 

 

Zie bijlage 1  

 

Is het Leietheater in Deinze groter of kleiner dan CC Het Spoor? 

 

Is kleiner, maar zij hebben wel de Brielpoort. 

Nieuw gebouw van Deinze is een cultuurcentrum, die compartimenteerbaar is. Deinze 

heeft geen feestzaal in het gebouw.  

Stel dat je kiest om beide op te splitsen, dan zit je met de kostprijs CC en aparte 

feestzaal. 

 

Indien je kiest voor een nieuwbouw, waar zou je deze bouwen? 

 

Dit is nog niet aan de orde. Kiezen voor een andere locatie heeft wel het voordeel dat de 

huidige werking verder kan lopen. Eigen programmatie ligt niet stil. Maar hierover is nog 

niks beslist. 

 

In het voorbeeld van Deinze, hadden ze zelf al een locatie in gedachten maar de Vlaamse 

Bouwmeester had een alternatief voorgesteld en dit werd ook aanvaard. 

 

2 Evaluatie seizoen 17-18 (Frederik Bossuyt) 

 

Toelichting door Frederik Bossuyt. 

 

Zie bijlage 2 

 

Heb je een beeld over het totaal aantal mensen die hier langs komen? 

 

Frederik heeft daar een inschatting van en zal dit opzoeken. 

 

Op basis van de aanvragen en een eigen schatting hadden we in 2017 54.825 bezoekers 

aan receptieve activiteiten 

 

Zie bijlage 3 

 

Het is niet omdat er veel volk is, dat het een succes is. Hoe voelen jullie het zelf aan? 
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We proberen een mix aan te bieden en proberen voor elk wat wils aan te bieden. Het 

bezoekersaantal blijft stijgen en binnen  de sector krijgt Harelbeke ook steeds een betere 

naam. 

 

Wat is de capaciteit van de grote zaal? 

 

Dit is 800 man, rechtstaand.  Aula is 380 man.  

 

 

3 Stand van zaken Bedrijvencentrum Harelbeke  

 

Toelichting door Carlo Daelman 

 

In de raadscommissie van juli heeft Annelies een stand van zaken gepresenteerd die niet 

zo rooskleurig was. De bezetting van het bedrijvencentrum is goed, maar de financiële 

gezondheid niet. Plots werd duidelijk dat het bedrijvencentrum binnen twee jaar een 

serieus verlies zou draaien dit zelfs met volledige bezetting. Belangrijk om dit goed op te 

volgen zodat het bedrijvencentrum uit de problemen blijft. 

 

Enkele gunstige evoluties 

 

1. Naar alle waarschijnlijkheid zal de firma Honeywell naar het bedrijvencentrum 

komen (8 plaatsen). Vergaderzaal zou wel omgevormd moeten worden naar 

bureaus. We zijn aan het wachten op de definitieve bevestiging van Honeywell.  

 

2. Btw wetgeving is gewijzigd: op het moment dat het bedrijvencentrum opgestart 

werd ging men uit van een 100% btw aftrek. Maar naarmate de exploitatie in 

voege was, werd duidelijk dat de btw admin niet akkoord was met 100% aftrek. 

Samen met De LLoyd werd afgesproken om richting een 60% (recup)- 40% te 

gaan. Toch was dit een tegenvaller van 40% die we moesten terug geven. Door 

de wijzigende wetgeving zou het kunnen dat vanaf 01/01/2019 we wel naar 100% 

aftrek zouden kunnen gaan (ruimtes als productieruimte ipv. opslagruimte). In die 

zin gaat er een gesprek door samen met de btw administratie om een voordeliger 

systeem uit te werken.  

 

 

3. Onroerende leasing: hier is er nog geen evolutie. Voorzitter NV bedrijvencentrum 

heeft gesprek met eigenaar aangegaan.  

 

Is Honeywell een standvastige huurder omdat we redelijk wat kosten gaan doen? 

 

Valt af te wachten. 

 

4 Toekomstige organisatie WOL 

Toelichting door Carlo Daelman. 

 

Januari 2018: deel van Hise gaat over naar VZW effect. 

01/04: ander deel van Hise gaat over naar de groep Ubuntu. 

 

Op dat moment is er een groot stuk van de WOL geoutsourced. Met die garantie dat de 

bedrijvigheid blijft in bedrijvencentrum en dat de sociale economie in Harelbeke blijft. 

 

Decreet lokaal beleid: stad en OCMW smelten samen. Vanaf 01/01/19 moet er een 

gemeenschappelijk organogram gebouwd worden. Stukje sociale economie is verhuisd 

naar Huis van welzijn. WOL: de W van werken is weg. O & L blijft. 
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Annelies wordt financieel directeur in Zulte. Annelies voelde aan dat het departement te 

klein werd om nog overeind te houden. Daarbij zijn de twee verschillende thema’s 

ondernemen en leren heel erg verschillend die een andere expertise vragen. 

 

Annelies heeft een analyse gemaakt van de huidige situatie en kwam tot het voorstel om 

economie onder een ander departement te brengen en een beleidsmedewerker economie 

aan te werven. Deze persoon kan zich volledig op economie focussen binnen de stad. 

 

Vraag aan de raadscommissie om nu te starten met de aanwerving van een 

beleidsmedewerker economie op niveau A. De raadscommissie gaat hiermee akkoord. 

 

Belangrijk dat we het juiste profiel aanwerven. Dit zal een heel ander profiel moeten zijn 

dan het departementshoofd WOL. Het zal iemand moeten zijn die veel expertise heeft in 

het ondersteunen van de ondernemers, een persoon die meedenkt om te zorgen dat de 

kleinhandel draait in het centrum van de stad, iemand die economisch netwerkt, … .  

 

 

Economische nood aan ondersteuning in Harelbeke is heel groot, dus dit lijkt een goed 

voorstel. 

 

Wat met het onderwijs? 

 

Belangrijk dat we ook hier voldoende ondersteuning voorzien. Maar hier hebben we nog 

geen definitief antwoord op. 

Voordeel is ook dat Patricia als coördinerend directeur werkt. Ook de synergie met het 

vrij onderwijs moeten we verder onderzoeken. 

 

 

Voor verslag, 

Pieter Lattré 


