
Z I T T I N G  V A N  1 2  j u l i  2 0 1 8 .  

 

AANWEZIG :  Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen; 

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW; 

 Sabine Roobroeck,  Iris De Martelaere,  

Katelijn Moerman, en Patrick Minnaert, raadsleden; 

  Katrien Blommaert, algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD : Dieter Verscheure, Kristof Wittebroodt en Sonja De Keyzer ,                                                                                                                                     

.                                  raadsleden 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad. 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad worden met 7 ja-stemmen goedgekeurd. 

Raadslid Katelijn Moerman keurt de notulen en stelt dat het punt vragen en antwoorden te beknopt 

worden weergegeven. 

Bijkomende aanpassing aan de notulen punt 1 – gemeenteraad 20.09.2018:  De algemeen directeur 

stelt voor dit te doen met goedkeuring van de gemeenteraadsleden, de meerderheid beslist dit niet te 

doen. 

2. OCMW – Kennisname jaarrekening 2017 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de organieke wet van 8.7.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.6.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

in zitting van 07.06.2018; 

Gelet op het schrijven dd 08.06.2018 van het OCMW waarbij de jaarrekening werd overgemaakt aan 

de gemeenteraad met het verzoek eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van de 

heer Gouverneur; 

Overwegende dat er geen opmerkingen of opmerkingen worden geformuleerd bij dit ontwerp van 

jaarrekening; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT EENPARIG : 



Art.1. - De raad neemt kennis van de jaarrekening 2017 zoals vastgesteld door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn in zitting van 06.07.2018. 

Art.2. - Er worden geen bezwaren en/of opmerkingen geformuleerd. 

Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de voorzitter van het OCMW 

en aan de heer Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. 

3. Aanvullende reglement houdende de uitbreiding zone 30 van Sint-Kornelis-Horebeke. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet (KB 24 juni 1988); 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wegverkeerswet (KB 16 maart 1968); 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostigen van verkeerstekens; 

Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende wegcode; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de code van de wegbeheerder; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 aangaande aanvullende reglementen; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op de aanwezigheid van een aangelegd speelpleintje in de Koekoekstraat dat geregeld een aantal 

kinderen aantrekt; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11.05.2005 tot vastlegging van de zone 30 schoolomgeving op 

het Sint-Kornelisplein; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.05.2008 tot uitbreiding van de zone-30 schoolomgeving tot 

aan de Muziekstraat en de Koekoekstraat; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot invoering van een 

snelheidsbeperking van 30 km/u van aan het Sint-Kornelis-plein tot aan het speelplein ‘Koekoeksnest’ 

in de Koekoekstraat; 

Gelet op het advies van de politiezone Brakel van 03.07.2018 en gelet op het overleg met de wijkagent 

dd. 03.07.2018; 

Gelet op de aandachtspunten die Mobiel Vlaanderen aangeeft met betrekking tot gebiedsdekkende 

maatregelen die een volledige zone afbakenen; de zone dient omschreven te worden door alle 

grenspunten van de zone te omschrijven alwaar begin- en eindzoneborden zullen worden geplaatst; 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betrekken; 

Overwegende dat dit aanvullend reglement ter kennisgeving wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis 

voor Verkeersveiligheid; 

Gelet op het feit dat de invoering van deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen 

van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 

BESLUIT EENPARIG : 



Art.1.- De zone 30 in Sint-Kornelis-Horebeke wordt als volgt begrensd: 

-in de Bovenstraat richting Sint-Kornelisplein ter hoogte van woning nr 3. 

-op het Sint-Kornelisplein ter hoogte van het kruispunt met de Kloosterstraat (niet 

inbegrepen), richting Bovenstraat 

-in de Koekoekstraat ter hoogte van huisnummer 10, richting Sint-Kornelisplein 

-in de Ommegangstraat richting Koekoekstraat en Sint-Kornelisplein, in de richting van deze 

straten, net voor het kruispunt met deze straten 

-in de Muziekstraat ter hoogte van de aansluiting met de Bovenstraat, richting Bovenstraat en 

Sint-Kornelisplein   

Art.2.- Deze maatregel te signaleren met de borden F4a en F4b. 

Art.3.- De aanvullende politiereglementen van 11.05.2005 en 26.05.2008 worden ingetrokken met dit 

besluit. 

Art.4.- Deze verordening zal overeenkomstig art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekend 

gemaakt. 

Art.5.- De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de Wet 

betreffende de Politie over het wegverkeer. 

Art.6.- Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Vlaams Huis voor 

Verkeersveiligheid. 

Art.7.- Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan : 

 De Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie 

 de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde 

 de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde 

 de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde 

 de zone-chef van de Politiezone Brakel 

 de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, p/a Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel 

 

4. Mobiliteit – Fietsroutenetwerk - Goedkeuring  

De Gemeenteraad, 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 inhoudende de vastlegging van de 

regels inzake de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 

mobiliteitsbeleid,  

Gelet op de goedkeuring dd. 15.12.2017 van de Vlaamse Regering  van de wijzigingen aan het 

oorspronkelijke besluit;  

Gelet op het reglement uitgewerkt door de Provincieraad dd. 22.06.2016 inhoudende het toekennen 

van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden op het lokaal functioneel fietsnetwerk; 

Overwegende dat het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kan worden goedgekeurd door de 

gemeenteraad; daaropvolgend kan het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk worden vastgesteld door 

de Deputatie; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12.03.2014 houdende de oprichting van een 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC); 

Gelet op het overleg van de GCB dd. 05.06.2014 inhoudende de bespreking van het voorontwerp van 

de oriëntatienota; 



Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2014 houdende de goedkeuring van het 

participatietraject voor het gemeentelijke mobiliteitsplan; 

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 25.02.2016 inhoudende de 

bespreking van het voorontwerp van de synthesenota; 

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 16.11.2017 inhoudende de 

bespreking en advisering van de beleidsnota mobiliteitsplan; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 14.06.2018 inhoudende de voorlopige vaststelling van 

het mobiliteitsplan; 

Overwegende dat het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk eveneens wordt opgenomen in het 

mobiliteitsplan en besproken is op de GBC; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om het Lokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk te laten goedkeuren door de gemeenteraad; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid Katelijn Moerman in welke mate de aanleg van fietspaden 

gesubsidieerd worden; 

Gelet op het antwoord van schepen Robert De Meuleneire dat de aanleg van fietspaden voor 40% 

gesubsidieerd worden; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art. 1- De raad keurt het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, zoals opgenomen in bijlage, goed. 

Art. 2.- Het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk wordt overgemaakt aan de Deputatie ter 

vaststelling. 

Art. 3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Deputatie en aan de leden van de 

GBC. 

5. Oprichting van een commissie voor de uitwerking van een nieuw reglement voor de 

gemeentelijke begraafplaatsen  

De Gemeenteraad, 

 

Gelet op art. 22 van het gemeentedecreet houdende het verzoek op een punt toe te voegen aan de 

agenda van de gemeenteraad ‘Oprichting van een commissie voor de uitwerking van een nieuw 

reglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen’; 

Gelet op de toelichting bij dit agendapunt ingediend door de N-VA fractie: 

“Recent was het noodzakelijk om een aantal ontgravingen door te voeren op de begraafplaats aan de 

kerk van Sint-Maria-Horebeke. De beschikbare ruimte op de begraafplaatsen in onze gemeente is 

inderdaad beperkt. Daarom moeten we heel zorgvuldig omspringen met de beperkte ruimte. Nazicht 

van de gangbare tarieven in een aantal andere gemeenten toont aan dat er meer en meer gebruik 

gemaakt wordt van verschillende tarieven i.f.v. de verschillende opties voor begraving: een 

grafconcessie is gemiddeld 35% tot 50 % duurder dan een columbariumconcessie, een begraving in 

een urnenveld is gemiddeld minstens 50% goedkoper dan een begraving in een grafconcessie, 

begravingen in niet-geconcedeerde grond zijn overal beperkt in de tijd en zijn quasi overal kostenloos, 

voor niet inwoners geldt dikwijls het dubbele tarief. De degressieve tarifering werd in veel gemeentes 

ingevoerd om de vraag naar langdurige grafconcessies te doen afnemen. Op die manier stuurden deze 

gemeentes erop aan om ook de druk op de beperkt beschikbare ruimte te doen afnemen. Aangezien wij 

ook in onze gemeente slechts over beperkte ruimte beschikken en aangezien het gangbare reglement 

o.i. verouderd is, menen wij dat het opportuun is om ook in Horebeke een nieuwe reglementering in te 

voeren. De begraafplaatsen zijn heel belangrijk voor onze inwoners. Het beleid hierrond is terecht een 

heel gevoelige materie waarbij terdege rekening gehouden moet worden met de wensen en de 



verzuchtingen van onze inwoners. Daarom stellen wij voor om een commissie op te richten die zich 

over deze problematiek buigt en die tegen eind oktober een voorstel voor een nieuw begraafplaats 

reglement, dat zowel rekening houdt met de wensen van de bevolking als met de beperkte ruimte 

waarover de gemeente beschikt, voorlegt aan de gemeenteraad. Wij stellen voor om in deze commissie 

leden van beide gemeenteraadsfracties te laten zetelen: 3 leden van de meerderheidsfractie 

Volksbelangen en één commissielid van de N-VA fractie. Wij stellen eveneens voor om een 

vertegenwoordiger van de kerkfabriek in deze commissie te laten zetelen. Wij willen de oprichting van 

een commissie ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad en vragen hierover stemming in de 

eerstvolgende gemeenteraadszitting.” 

Gelet op de toelichting van schepen Robert De Meuleneire dat er geen plaatsgebrek meer is op de 

begraafplaats; 

BESLUIT met 1 ja-stemmen van Katelijn Moerman en 7 neen-stemmen op het voorstel : 

Art.1. – Het voorstel tot oprichting van een commissie voor de uitwerking van een nieuw 

begraafplaatsreglement wordt niet goedgekeurd.  

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de jaarrekening 2017 te overhandigen 

aan de financieel beheerder. 

6. Voorstel tot aankoop van de woning Kerkplein 1, 9667 Horebeke 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 43 §2, 12° 

Gelet op het Burgerlijk Wetboek art. 1582 tem 1701; 

Gelet op het voorstel van gemeenteraadslid Sabine Roobroeck tot de aankoop van de naburige woning 

Kerkplein 1 te 9690 Horebeke, met als kadastrale omschrijving 1
ste

 afd. Sie, nr 279/p, 5a 10ca; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid hoe de procedure tot deze aankoop verder verloopt; 

Gelet op het antwoord van schepen Janna Bauters dat er een schatting dient te gebeuren van dit 

onroerend goed en dat dit een principebesluit is, die de procedure nu kan laten starten; 

Gelet op de vraag van gemeenteraadslid Katelijn Moerman naar bestemming van dit onroerend goed 

en het latere besluit tot definitieve aankoop;  

Aanpassing notulen gr 20.09.2018: Overwegende dat Katelijn Moerman stelt niet akkoord te gaan met 

het principieel besluit tot aankoop, maar wel met het starten van een onderzoek naar de haalbaarheid; 

Gelet op het antwoord van de burgemeester dat dit onroerend goed mogelijkheden biedt voor 

uitbreiding van de oprit, parkeermogelijkheden en dat het gebouw kan aangewend worden voor 

politiekantoor, postkantoor, … 

Gelet op de het antwoord van schepen Janna Bauters dat het definitieve besluit tot aankoop later door 

de gemeenteraad dient te gebeuren; 

 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT met 8 ja stemmen : 

Art. 1.– De gemeenteraad besluit principieel tot de aankoop van Kerkplein 1, 967 Horebeke, 1
ste

 afd., 

Sie r 279/p, 5 a 10 ca. , dit voor zover de prijs en voorwaarden aanvaardbaar zijn, na schatting. 

Art. 2. – Het definitieve aankoopbesluit zal een toekomstig gemeenteraadsbesluit uitmaken. 

Art. 3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de heer Gouverneur der 

provincie Oost-Vlaanderen. 



7. Vragen en antwoorden 

In de gemeenteraad van 14.06.2018 werden volgende mondelinge vragen gesteld door 

gemeenteraadslid Katelijn Moerman waarop nog een antwoord dient geformuleerd te worden: 

1. Kan het gemeentebestuur inschrijven voor ‘Vlaanderen Mooi’/Klimaat Gezond Zuid-

Oost-Vlaanderen ? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Hendrik Blommaert. De projecten werden bekeken 

en IVLA, waar de gemeente bij aangesloten is, heeft een gelijkaardig traject lopende rond 

Mooi Vlaanderen. Elementen van Mooi Vlaanderen kunnen via IVLA verder uitgewerkt 

worden. Gemeenteraadslid stelt dat ze niet zeker is of dit over hetzelfde gaat, en zal dit later 

nog op dit punt terugkeren. 

 


