
STAD HARELBEKE 
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Openbare zitting van 15 juli 2013 

 

Aanwezig:  

De heer Michaël Vannieuwenhuyze,      voorzitter van de gemeenteraad 

De heer Alain Top,         burgemeester 

De heren Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, Filip Kets, 

Eddy Glorieux, mevrouw Inge Bossuyt en de heer Dominique Windels,    schepenen 

De heren en dames Rita Beyaert, Willy Vandemeulebroucke, Rik Pattyn, Francis 

Pattyn, Rik Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Marleen Rogiers, 

Eric Kerckhof, Donald Langedock, Olivier Vanryckeghem, Sofie Decavele, Tijs Naert, 

Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, Eveline Lahousse, Lynn Callewaert, Patrick Claerhout, 

Alexander De Waele, Hilde De Bruyne,    gemeenteraadsleden 

De heer Carlo Daelman,              secretaris 

 

Voorwerp: Vernieuwing erkenning gemeentelijke adviesraden 

 

De Gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het gemeentedecreet geeft aan de gemeenteraad de bevoegdheid om de raden en 

overlegstructuren die tot opdracht hebben het gemeentebestuur te adviseren, te 

organiseren. Ook het vastleggen van de voorwaarden rond representativiteit, 

werkwijze en procedures van deze raden en overlegstructuren zijn een bevoegdheid 

van de gemeenteraad. 

 

Enkel de oprichting van een jeugdraad, een cultuurraad en een sportraad worden 

expliciet decretaal, eventueel als subsidievoorwaarde verplicht door de 

respectievelijke sectorale decreten.  

 

In de gemeenteraad van 12 maart 2007 werden volgende adviesraden erkend:  

 

- cultuurraad, met een afzonderlijke sectie betreffende de musea en het 

erfgoed 

- sportraad 

- jeugdraad 

- gezinsraad 

- seniorenraad 

- Noord-Zuidraad 

- werkgroep personen met een handicap 

 

De regelgeving voorziet thans geen decretale verplichting meer tot het hebben van 

een MINA-raad, niettemin blijft een MINA-raad aangewezen. 

 

Het is aangewezen de werkgroep personen met een handicap op te nemen in de 

gezinsraad en deze – op vraag van de betrokkenen – om te vormen tot 

welzijnsraad. 

 

Omwille van de gewijzigde realiteit m.b.t. musea in Harelbeke lijkt het niet langer 

zinvol om een afzonderlijke sectie rond erfgoed en musea te behouden binnen de 

cultuurraad, maar wordt deze best opnieuw geïntegreerd. 

 

Omwille van de gelijklopende adviesfunctie is het ook aangewezen het Lokaal 

Overleg Kinderopvang in deze beslissing tot erkenning op te nemen.  

 

Gelet op het overleg met de vertegenwoordigers van de diverse adviesraden op 3 

juni jl.  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

Artikel 200 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 

 

Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het 

lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. 

 

Het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012. 

 

Het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid van 

6 juli 2012. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid 

kinderopvang. 

 

 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 28 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

Volgende adviesraden worden erkend met specifieke adviserende bevoegdheid over 

hun domein : 

 

1. Cultuurraad 

2. Jeugdraad 

3. Sportraad 

4. Mina-raad 

5. Welzijnsraad 

6. Noord-Zuid raad 

7. Seniorenraad 

8. Lokaal Overleg Kinderopvang 

 

Artikel 2 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet.   Ze vervangt, vanaf inwerkingtreding, de aangehaalde 

gemeenteraadsbeslissing van 12.03.2007. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 

 

Carlo Daelman     Michaël Vannieuwenhuyze 

stadssecretaris     voorzitter 


