
    

 

GEMEENTEBESTUUR 

9667 HOREBEKE 

 

 

Horebeke, 21.12.2017 

 

Geachte, 

Conform artikel 22 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 worden volgende punten toegevoegd aan de 

agenda van de gemeenteraad op d o n d e r d a g  2 8  d e c e m b e r  2 0 1 7  o m  1 9  u u r  :  

1. PISAD – Uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD naar de 

vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) en 

goedkeuren van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het 

CGG ZOV. 

Het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 stelt dat de provinciebesturen in de toekomst geen 

persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen. Op 9 november 2016 heeft de 

Vlaamse Regering het decreet daaromtrent in het Parlement laten goedkeuren.  

Dit heeft concrete gevolgen voor PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de 

Aanpak van Drugmisbruik”), dat nu qua juridische vorm een PIVA is (“Provinciaal Intern 

Verzelfstandigd Agentschap”), maar met ingang van 1 januari 2018 dus moet overgedragen worden 

naar een andere juridische structuur. 

Op 28/09/2017 heeft de Deputatie principieel beslist dat de uitkanteling van PISAD best naar het CGG 

ZOV kan gebeuren. 

De voornaamste voordelen aan deze piste zijn dat: 

 De Vlaamse overheid het bedrag van 350.000 € structureel kan verankeren binnen de 

enveloppefinanciering van het CGG ZOV, dat door Vlaanderen sowieso formeel erkend is én 

gesubsidieerd wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

 De "overheadkosten" van deze structuur voor PISAD relatief laag zijn, omdat het CGG ZOV reeds 

beschikt over een leidinggevende structuur en een administratieve ondersteuning. 

 Er een totaal nieuwe, eenvoudige, transparantere en goedkopere berekeningswijze kan uitgewerkt 

worden voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de aangesloten gemeentebesturen 

Het is de bedoeling om de bestaande dienstverlening van PISAD zoveel mogelijk te continueren. Die 

dienstverlening zal dus, ook in de toekomst, bestaan uit: 

 Preventieactiviteiten in alle graden van het secundair onderwijs en de derde graad van het 

basisonderwijs 

 Individuele begeleidingstrajecten van jongeren die experimenteel of beginnend druggebruik 

vertonen ("vroegdetectie en vroeginterventie") 

 Beleidsondersteuning: alle andere activiteiten die PISAD in het kader van drugbeleid uitvoeren op 

het grondgebied van het gemeentebestuur (bijvoorbeeld de organisatie van het lokaal drugoverleg, 

preventieactiviteiten bij lokale evenementen, mee een lokaal beleid helpen uitwerken, overleg met 

de politie en/of OCMW, informatieverschaffing via adviesraden, …) 

Concreet betekent dit dat de gemeente in 2018 van dezelfde dienstverlening zou kunnen genieten als in 



    

 

het verleden steeds het geval was, doch voor de kostprijs van 1.032 € (terwijl de gemeente in 2015, 

2016 en 2017 respectievelijk 2.300 €,  2.641 € en 2.450 € bijgedragen heeft). Deze gemeentelijke 

bijdrage zal jaarlijks geïndexeerd worden volgens de evolutie van de gezondheidsindex. 

 

 

2. Ronde van Vlaanderen Cyclo. – Goedkeuring van de convenant en de overeenkomst tot 

oprichting van de interlokale vereniging “Ronde van Vlaanderen Cyclo”. 

Op zaterdag 31.3.2018 doorkruist het wielerevenement “Ronde van Vlaanderen” opnieuw onze 

gemeente. 

Dit evenement houdt ernstige risico’s in en bijgevolg is het nodig om met de organisator duidelijke 

afspraken te maken inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen en communicatie. 

Het voorstel : toetreden tot de interlokale vereniging en de nodige afspraken vast te leggen in een 

convenant tussen de gemeente en de organisator.  

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

F. De Cuyper J. Browaeys 


