
Z IT T ING VAN 2 9  jun i  20 21  

 
AANWEZIG :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen; 

  Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Katelijn Moerman,  

  Bruno Vander Linden, Bart Van de Water, raadsleden. 

  Katrien Blommaert, algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD :  Filip Hebbrecht, Dieter Verscheure 

CONFORM HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER GAAT DE RAADSZITTING DOOR VIA 

MICROSOFT TEAMS EN KAN DE OPENBARE ZITTING GEVOLGD WORDEN VIA LIVESTREAM  

IN OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. 

De notulen van de vorige openbare gemeenteraadszitting worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

Het verslag van de zitting van de vorige gemeenteraad wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

Voor de weergave van de opmerkingen in verband met dit verslag, de vragen en de debatten errond wordt verwezen 

naar het zittingsverslag. 

Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geldt de audio-opname als zittingsverslag. 

(artikel 32 § 2 van het huishoudelijk reglement).  

2. Bekrachtiging van het besluit van het CBS van 27.05.2021 – Besluit tot goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst/addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 

opnemen van complementaire engagementen in het kader van BVR tot toekenning van subsidies aan lokale 

besturen om contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 pandemie te versterken 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- 

en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken; 

Overwegende dat in de fase van de COVID-19 pandemie waarin we ons momenteel bevinden, er een cruciale rol is 

weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing: 

Overwegende dat de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-

coaching en lokaal contactonderzoek door de lokale besturen na 31 maart 2021 heeft uitgewerkt, met bijhorende 

subsidie; 

Overwegende dat in dit kader het lokaal bestuur kan kiezen voor optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, 

bronopsporing en quarantaine-coaching; 

Overwegende dat het gemeentebestuur van horebeke op basis van het BVR van 13.11.2021 reeds een 

samenwerkingsovereenkomst heeft met het Agentschap Zorg en Gezondheid, afgesloten op 25.01.2021; 

Gelet op het BVR 13.11.2021 werd er op 25.03.2021 een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten; 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst eindig op 30.06.2021 

Gelet op het BVR van 23.04.2021; 

Overwegende dat de lokale besturen in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend werken van de COVID19-

teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters; 

Overwegende dat de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 

quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro 

per inwoner per maand voor een periode van 01.07.2021 tot en met 31.08.2021; 

Overwegende dat de gemeente wenst in te zetten op optie 1; 



Overwegende dat de engagementen die de gemeente opneemt geen afbreuk doet aan de engagementen van de 

gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen binnen de werking van de Eerstelijnszone; 

integendeel , ze zijn bedoeld op de werking te versterken; 

Overwegende dat een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk kan opstarten met haar engagementen zodat 

geen kostbare tijd verloren gaat; 

Overwegende dat om te kunnen verder werken vanaf 01.07.2021 er een addendum aan de 

samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten met bijlagen; 

Gelet op het besluit van het CBS om bij hoogdringendheid te besluiten tot ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst en het nieuwe afsprakenkader met de COVID-19 team; 

 

BESLUIT EENPARIG : 

Besluit éénparig: 

Art. 1 – De gemeenteraad bekrachtig het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27.05.2021 

inhoudende  de goedkeuring van het voorgelegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Financiën – Jaarrekening 2020 – Vaststelling gedeelte gemeente 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid art. 260 en 261; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en 

provinciale besturen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en 

provinciale besturen; 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2020 dat 14 dagen voor de zitting aan de raadsleden werd bezorgd; 

Overwegende dat de jaarrekening in de beleids- en beheerscyclus behoort bij de fase van de beleidsevaluatie en dat de 

jaarrekening een zicht biedt op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden 

gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet; 

Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen: 

1) de beleidsevaluatie 

2) de financiële nota 

3) de toelichting 

Overwegende dat de principes en spelregels met betrekking tot het geïntegreerd meerjarenplan ook bij de opmaak en 

vaststelling van de jaarrekening onverminderd van toepassing; dit impliceert dat zowel de gemeenteraad als de raad 

voor maatschappelijk welzijn eerst hun eigen deel van de jaarrekening moeten vaststellen en dat pas daarna de 

gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, moet 

goedkeuren, waardoor de jaarrekening in zijn geheel definitief wordt vastgesteld (art. 249 Decreet Lokaal Bestuur); 

Gelet op de toelichting van de financieel directeur; 

BESLUIT met 7 ja-stemmen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik Blommaert, Guy Glorieux, Sabine 

Roobroeck, Iris Demartelaere, Bruno Vander Linden), met 1 onthouding (Katelijn Moerman), en 1 neen-stemmen 

(Bart Van de Water): 

Art. 1. – De jaarrekening 2020 deel gemeente Horebeke wordt vastgesteld zoals gezien in bijlage. 

 

Art. 2. – De jaarrekening 2020 zal in uitvoering van art. 250 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in 

digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden bezorgd na goedkeuring van de jaarrekening deel OCMW Horebeke, 

deze beslissing zal in uitvoering van art. 286 § 1, 3° van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt worden via de 

webtoepassing van de gemeente Horebeke. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de 

bekendmaking in uitvoering van art. 330 van het decreet lokaal bestuur. 
 

 

 



 

 

4.  Financiën – Jaarrekening 2020 – Goedkeuring gedeelte OCMW en vaststelling in zijn geheel 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid art. 260 en 261; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en 

provinciale besturen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en 

provinciale besturen; 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2020 dat 14 dagen voor de zitting aan de raadsleden werd bezorgd; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden tot vaststelling jaarrekening 2020 voor het gedeelte van gemeente; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden tot vaststelling jaarrekening 2020 voor het 

gedeelte OCMW: 

Overwegende dat de jaarrekening in de beleids- en beheerscyclus behoort bij de fase van de beleidsevaluatie en dat de 

jaarrekening een zicht biedt op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden 

gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet; 

Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen: 

4) de beleidsevaluatie 

5) de financiële nota 

6) de toelichting 

Overwegende dat de principes en spelregels met betrekking tot het geïntegreerd meerjarenplan ook bij de opmaak en 

vaststelling van de jaarrekening onverminderd van toepassing; dit impliceert dat zowel de gemeenteraad als de raad 

voor maatschappelijk welzijn eerst hun eigen deel van de jaarrekening moeten vaststellen en dat pas daarna de 

gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, moet 

goedkeuren, waardoor de jaarrekening in zijn geheel definitief wordt vastgesteld (art. 249 Decreet Lokaal Bestuur); 

Gelet op de toelichting van de financieel directeur; 

BESLUIT met 7 ja-stemmen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik Blommaert, Guy Glorieux, Sabine 

Roobroeck, Iris Demartelaere, Bruno Vander Linden), met 1 onthouding (Katelijn Moerman), en 1 neen-stemmen 

(Bart Van de Water): 

 

Art. 1. – De jaarrekening 2020 deel OCMW Horebeke wordt goedgekeurd zoals gezien in bijlage. 

 

Art. 2. - De jaarrekening 2020 wordt in zijn geheel vastgesteld zoals gezien in bijlage. 

 

Art. 3. -  De jaarrekening 2020 zal in uitvoering van art. 250 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in 

digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden bezorgd na goedkeuring van de jaarrekening deel OCMW 

Horebeke, deze beslissing zal in uitvoering van art. 286 § 1, 3° van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt 

worden via de webtoepassing van de gemeente Horebeke. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte 

gebracht van de bekendmaking in uitvoering van art. 330 van het decreet lokaal bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Veiligheid – Goedkeuren van het algemeen politiereglement GAS 123, de politieverordening GAS4, het 

algemeen reglement op de administratieve sancties GAS 123 en het algemeen reglement op de administratieve 

gasboete GAS 4 - Goedkeuring 

 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeenten moeten, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde met name de 

openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de 

openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen; 

Overwegende dat de gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, Zwalm en Maarkedal stelden dat na overleg 

binnen de politiezone een nieuw gezamenlijk ontwerp van het algemeen politiereglement GAS 123, van de 

politieverordening GAS4, van het algemeen reglement op de administratieve sancties GAS 123, van het algemeen 

reglement op de administratieve gasboete GAS4op. De gemeentelijk administratieve sanctie is een straf, meestal in 

geldelijke vorm, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een 

instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. De sancties zijn 

voorzien in de wet. De 4 gemeenten uit de politiezone hebben ervoor geopteerd gebruik te maken van deze 

mogelijkheid en bepaalde inbreuken via de administratieve sancties te sanctioneren. Het vaststellen van Gas-

overtredingen kan door de politie en de handhavingsambtenaar die daartoe werd aangesteld. Voor het sanctioneren zelf 

doen de 4 gemeentebesturen beroep op de provinciale sanctionerende ambtenaren; 

Overwegende dat het algemeen politiereglement GAS 123, de politieverordening GAS4, het algemeen reglement op 

de administratieve sancties GAS 123 en het algemeen reglement op de administratieve gasboete GAS4, een 

vervanging in van het algemeen reglement op de administratieve sancties en het algemeen politiereglement van de 

gemeenten van de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm, goedgekeurd in zitting van 17.12.2020; 

Overwegende dat de gemeenteraad wordt gevraagd om de 4 reglementen goed te keuren; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op het artikel 40, 41 van het decreet van 22 december over het lokaal bestuur; 

Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

BESLUIT EENPARIG: 

Art. 1. – Het algemeen politiereglement GAS 123, de politieverordening GAS 4, het algemeen reglement op 

de administratieve sancties GAS 123 en het algemeen reglement op de administratieve gasboete GAS 4 , 

zoals opgenomen in bijlage wordt goedgekeurd. 

Art. 2. – Het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2020 houdende de goedkeuring van het algemeen reglement op 

de administratieve sancties en het algemeen reglement van de gemeenten van de politiezone Brakel-

Horebeke-Maarkedal Zwalm wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit reglement. 

Art. 3.- Dit reglement treedt in werking op 15.07.2021en wordt bekengemaakt conform het decreet lokaal 

bestuur. 

 

 

6. Samenwerking – Burensportdienst Vlaamse Ardennen – Goedkeuren budget 2021 en jaarrekening 2020 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 

Gelet op de artikelen 40, 41 en 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en 

latere wijzigingen; 

Gelet op de artikelen 1,2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 



Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op volgende documenten die werden aangeleverd door de Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen: 

 De jaarrekening 2020(resultatenrekening en balans) 

 De begroting 2021 

Het verslag van nazicht van de rekening 2020 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen 

Overeenkomstig de toetredingsovereenkomst dient de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring 

te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 

Overwegende dat de ontvangsten 2019 bedragen 24.994,83 euro; de uitgaven bedragen 22.967,15 euro; en dat dit 

resulteert in een positief saldo van 2027,68 euro; 

Overwegende dat het nazicht van de rekening werd uitgevoerd en de rekening werd juist bevonden; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- De resultatenrekening 2020, de balans 2020 en de begroting 2021 van de Interlokale Vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen goed te keuren. 

 

Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan mevrouw Ruth De Fraine (voorzitter), Sportlaan 1, 9630 

Zwalm. 

 

Art.3- Overeenkomstig art. 330 van het decreet lokaal bestuur brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende 

overheid op de hoogte van de bekendmaking op de webtoepassing. 

 

 

7. Mondelinge vragen en mededelingen 

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar het 

zittingsverslag en/of de audio-opname. 

 
 

 
Aldus vastgesteld in voormelde zitting 

Namens de Gemeenteraad : 

De algemeen directeur, 

get. K. Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

get. C. Browaeys 

Voor eensluidend afschrift : 

 

De algemeen directeur, 

 

 

 

K. Blommaert 

De burgemeester, 

 

 

 

C. Browaeys 

 

 


