
Z I T T I N G  V A N  2 8  d e c e m b e r  2 0 1 7 .  

 

AANWEZIG :  Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

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

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW; 

  Sabine Roobroeck, Kristof Wittebroodt, Iris De Martelaere,  

  Sonja De Keyzer en Patrick Minnaert, raadsleden; 

  Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris. 

VERONTSCHULDIGD : Dieter Verscheure 

AFWEZIG : Katelijn Moerman. 

 

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 eenparig goedgekeurd. 

2. OCMW – Aanpassing Meerjarenplan 2014 – 2019  - Goedkeuring. 

Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

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 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

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

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 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 en wijzigingen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende “Strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en beheerscyclus”; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2014/4 van 8 september 2014 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015”; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2016/2 van 15 juli 2016 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017” 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018”; 

Gelet op het aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 bestaande uit een motivering van de wijzigingen en een financiële 

nota zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 21.12.2017; 

Gelet op de toelichting; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art. 1. - Het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW, bestaande uit een motivering van de wijzigingen 

en een financiële nota zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 21.12.2017, goed te keuren. 

Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Art. 3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op 

te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen. 



3. OCMW – Budget 2018 – Aktename 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

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

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 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 en wijzigingen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende “Strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en beheerscyclus”; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2014/4 van 8 september 2014 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015”; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2016/2 van 15 juli 2016 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018”; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 21.12.2017 houdende vaststelling van het 

aangepast meerjarenplan 2014-2019,  goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.12.2017; 

Overwegende dat het OCMW, voor het begin van ieder financieel boekjaar, op basis van het meerjarenplan, het budget 

van het OCMW dient goed te keuren; 

Overwegende dat het budget een concretisering naar de korte termijn is van de langetermijnvisie die is opgenomen in 

het meerjarenplan; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van het budget 2018, bestaande uit een beleidsnota, financiële nota en toelichting, 

vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 21.12.2017; 

Gelet op de toelichting; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art. 1. - Akte te nemen van het budget 2018 van het OCMW, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de 

toelichting, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 21.12.2017. 

Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Art. 3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op 

te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen. 

Eredienst. - V.P.K.B. - Horebeke. - Aktename van het budget 2018. 

Dhr. Hendrik Blommaert, voorzitter van de V.P.K.B., verlaat de vergaderzaal gedurende de behandeling van dit 

agendapunt. 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, 

gewijzigd bij besluit van 14 december 2012; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van 

de eredienst; 



Gelet op het meerjarenplan 2014 - 2019 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op 2.7.2013 

en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22.7.2013; 

Gelet op het budget 2018 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 30.10.2017; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2018 in overeenstemming is met het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014 - 2019; 

Gelet op het gunstig advies van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. -. Akte te nemen van het budget 2018 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op 

30.10.2017 : 

Exploitatie Investeringen 

uitgaven: 26.866,00 €  uitgaven: 113.000,00 €  

ontvangsten: 12.615,00 €  ontvangsten: 113.000,00 €  

tekort: 14.251,00 €  saldo: 0 €  

overschot vorige jaren 0,00 €   

exploitatietoelage gemeente 14.251,00 €  

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B. Horebeke, de Gouverneur van de provincie 

Oost-Vlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44A te 1070 Brussel. 

5. Eerstelijnszorg – Formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone 

Gelet op de oproep van de Vlaamse overheid aan de lokale besturen om mee uitvoering te geven aan de conclusies van 

de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema ‘de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen’; 

Gelet op de nota van de VVSG dd. 14 juni 2014 betreffende de reorganisatie van het eerstelijnslandschap; 

Gelet op de Omzendbrief van 07 juli 2017 van het Agentschap Zorg en Gezondheid; 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen; 

Gelet op de opdracht die aan de VZW SEL Gent en het LMN Panacea wordt toegedicht door de Vlaamse overheid, tot 

ondersteuning van de eerstelijnszones binnen hun regio; 

Gelet op de begeleidende nota ‘oproep voor de vorming van een eerstelijnszone in het kader van de reorganisatie van 

de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ houdende de verschillende vereisten, voorwaarden, verplichtingen en ondersteuning; 

Overwegende dat de Vlaamse overheid met de eerstelijnszone de vele actoren in de sectoren gezondheid, zorg en 

welzijn beter wil laten samenwerken waarbij de persoon met een zorgnood centraal staat; 

Overwegende dat de Vlaamse regering 3 prioritaire doelstellingen voor de eerstelijnszones heeft bepaald: 

1. Het stimuleren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking tussen actoren in zorg en welzijn; 

2. Het bevorderen van inhoudelijke afstemming tussen preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding en 

ondersteuning in zorg en welzijn; 

3. Het ondersteunen van actoren in zorg en welzijn bij toepassing van de (nog te ontwikkelen) methodiek 

rond geïntegreerde zorgplanning; 

Overwegende dat de SEL’s (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg), de GDT’s (geïntegreerde diensten 

thuisverzorging) en de LMN’s (Lokale multidisciplinaire netwerken) op termijn worden geïntegreerd in een 

eerstelijnszone en dat de aldus vrijgekomen mankracht dan kan ingeschakeld worden voor de ondersteuning van de 

eerstelijnszones; 

Overwegende dat een eerstelijnszone tussen de 75.000 en 125.000 inwoners moet tellen, wat het geval is als we de 

aanwezige gemeenten in aanmerking nemen; 

Overwegende dat er tussen de meeste gemeenten van het beoogde gebied tal van samenwerkingsverbanden bestaan 

tussen de lokale besturen, welzijnsdiensten en gezondheidsorganisaties; 

Overwegende dat de beoogde zone gemeenten groepeert die sociaalgeografisch aaneensluitend zijn; 



Overwegende dat alle gemeenten uit één eerstelijnszone een van de verplichte partners zijn in een eerstelijnszone; 

Overwegende dat de engagementsverklaring reeds werd goedgekeurd door het CBS; 

Overwegende dat gelet op de impact en het maatschappelijk belang van de toekomstige eerstelijnszone, en gelet op de 

link die Vlaanderen legt naar welzijn, het aangewezen is dat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad van elke 

gemeente, zich akkoord verklaart over het voorstel van principiële beslissing; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art. 1. – De gemeenteraad keurt de deelname aan de oproep voor vorming van de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen 

West (Oudenaarde, Zingem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Gavere, Kruishoutem, Horebeke) in het kader van de 

reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen goed. 

Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Art. 3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op 

te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen. 

6. Omgeving – Aanduiding omgevingsambtenaar 

Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 en dat vanaf 1 jaar na publicatie er 

omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd; 

Gelet op het feit dat het besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016 en dat vanaf 1 jaar na publicatie er 

omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd; 

Door de integratie van de milieu en stedenbouwkundige vergunning in de omgevingsvergunning moeten er 

omgevingsambtenaren  worden aangewezen die dergelijke vergunningsbeslissingen kunnen voorbereiden; 

Conform art. 29 en 44 van het Decreet maken de omgevingsambtenaren een verslag (deskundig advies) op voor elke 

beslissing waarvoor het college van burgemeester en schepenen beslissingsbevoegdheid heeft. Het verslag omvat een 

toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden en een voorstel van antwoord op de ingediende bezwaren en 

opmerkingen in openbaar onderzoek. Dit verslag maakt deel uit van het vergunningsdossier; 

Conform art. 9 §2 van het decreet oefenen omgevingsambtenaren de taken, vermeld in het Decreet, onafhankelijk en 

neutraal uit. Ze mogen geen nadeel ondervinden van de uitoefening hiervan. 

Zoals voorzien in art. 9 §1 van het Decreet en art. 146 van het Besluit moeten de omgevingsambtenaren samen 

voldoende kennis hebben van zowel ruimtelijke ordening als milieu; 

Deze voldoende kennis moet aangetoond worden door: 

1. het gevolgd hebben van cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning (via het 

betrokken master of bachelordiploma) OF  een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening van 

minstens 2 jaar. 

2. het gevolgd hebben van cursussen milieu  (via het betrokken  master of bachelordiploma) OF een 

relevante beroepservaring inzake milieu van tenminste 2 jaar; 

Overwegende dat de secretaris door de jaren heen een rijke ervaring aan kennis inzake stedenbouw en milieu heeft 

verworven; dat de secretaris kan aangesteld worden als waarnemend omgevingsambtenaar voor een maximale duurtijd 

van 12 maanden; 

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

BESLUIT EENPARIG : 

Ar. 1. – De gemeentesecretaris, Freddy Decuyper, wordt aangesteld als waarnemend gemeentelijk 

omgevingsambtenaar. 

Art. 2. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op 

te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen. 



7.  Aanvullende Politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijden “Ronde van 

Vlaanderen voor dames elite” en de “Ronde van Vlaanderen voor heren elite” op zondag 1 april 2018. 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd 

door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende 

Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke 

besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de gemeentelijke 

administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 

gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 

Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 

2003 tot hervorming van de adoptie; 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen 

die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties aan de 

gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn 

reglementen of verordeningen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegende dat op zondag 1 april 2018 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde van 

Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich meebrengt, 

vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden 

georganiseerd; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel 

toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg 

moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie 

aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige 

afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de bewoners 

langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te 

kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de 

bestuurlijke overheid; 



- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende 

hulpverlening kan gegarandeerd worden. 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 

Artikel 1 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de 

wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de 

openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 1 april 2018 slechts toegelaten op 

voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en 

schriftelijk werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2018 bij de 

burgemeester worden ingediend. 

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 

1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 

2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar 

hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de 

ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek 

of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 

5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld. 

6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….). 

7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 

Artikel 2 

Ten laatste op 10 maart 2018 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning 

hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. 

In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd 

verleend na te leven. 

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de commandant van de 

brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu.  

Artikel 3 

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend, 

niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen 

worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 

Artikel 4 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de 

wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een 

besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij 

op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze 

aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2018 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats 

heeft.  

De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

Artikel 5 



De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of 

gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een randactiviteit 

en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of 

genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen 

veiligheidsvoorzieningen, enz …  

Artikel 6 

De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk bepaalde 

afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde (openbare rust, 

openbare veiligheid of openbare gezondheid).   

III. Veiligheidszones 

Artikel 7 

De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde 

plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare 

veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn 

omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, 

gasflessen,…)  

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I en II, die 

plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van 

Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2018 gemeld 

aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft.  

De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 

aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator van een 

randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één 

inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. 

Artikel 8 

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, 

dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 

3, dan wel artikel 6 van toepassing. 

 

IV. Algemene bepalingen 

Artikel 9 : Sancties 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een 

administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1, 4 

en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de 

burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico 

van de overtreder. 

De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden 

opgezocht.  

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een 

randactiviteit verbieden.  

Artikel 10 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.Aldus 

vastgesteld in voormelde zitting. 

8. Vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2018 aan de Politiezone Brakel. 



Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 

van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens 

de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en 

beheerscyclus” van 18 oktober 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2017/5 dd. 6.10.2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 

2014-2019 en het budget 2018; 

Overwegende dat de gemeente Horebeke deel uitmaakt van de politiezone Brakel; 

Gelet op het ontwerp van begroting 2018 zoals goedgekeurd door de Politieraad in zitting van 1.12.2017 waarbij de 

bijdragen van de gemeenten van de politiezone als volgt werden vastgesteld :  

 

Budget 2018   

Naam gemeente gewone dienst buitengewone dienst 

Gemeente Brakel 1.249.507,00 € 101.085,00 € 

Gemeente Horebeke 175.620,00 € 14.208,00 € 

Gemeente Maarkedal 521.290,00 € 42.172,00 € 

Gemeente Zwalm 607.350,00 € 49.135,00 € 

 2.553.767,00 € 206.600,00 € 

Gelet op het K.B. dd. 5.9.2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT EENPARIG : 

 - De exploitatietoelage 2018 aan de Politiezone Brakel vast te stellen op € 175.620,00  

 - De investeringstoelage 2018  aan de Politiezone vast te stellen op € 14.208,00 

 - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan : 

 de voorzitter van de politiezone Brakel, Jagersstraat 29, 9660 Brakel. 

 de Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent 

 - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing 

opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie 

Oost-Vlaanderen. 

9.  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. – Aanslagjaar 2018. 

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 

Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de 

provincies; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de basisheffing van de 

onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het 

kadastraal inkomen;  



Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de gemeenten 

verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse 

Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het 

aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;  

Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 haar 

opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588; dat dit geeft als resultaat 755,67; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 755 opcentiemen geheven op de onroerende 

voorheffing. 

Art.2.- De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst. 

Art.3.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

10. Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). - Aanslagjaar 2018. 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen; 

Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de aanvullende gemeentebelasting op de 

personenbelasting te behouden op 7 %; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- Voor het aanslagjaar 2018 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die 

belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 

Art.2.- De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis 

van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

Art.3.- De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe 

belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. 

Art.4.- Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden. 

11.  Vaststelling van budgetwijziging 2017/1 van de gemeente. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 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 ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens 

de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en 

beheerscyclus” van 18 oktober 2013; 



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19.12.2016 houdende vaststelling van het budget 2017; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van budgetwijziging 2017/1; 

Overwegende dat de budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota; 

Vaststellend dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul; dat de budgetwijziging 2017/1 aldus financieel in 

evenwicht is; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2017/1 werd opgesteld conform de terzake geldende en hier voornoemde 

reglementering; 

Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 

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

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus” 

van 6 september 2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG :  

Art.1.- Stelt de budgetwijziging 2017/1 vast. 

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de budgetwijziging 2017/1 toe te zenden aan de heer 

Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket. 

Art.3.- De budgetwijziging 2017/1 digitaal aan te leveren aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via het 

onderdeel BBC-DR (Digitale Rapportering) van het digitaal loket onder de vorm van een XML-bestand en een XBRL-

bestand. 

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de budgetwijziging 2016/1 te overhandigen aan de 

financieel beheerder. 

12. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 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 ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens 

de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en 

beheerscyclus” van 18 oktober 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2016/2 betreffende “de meerjarenplannenplanning en het budget 2017” van 

19 juli 2016; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018”; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27.12.2013 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 

en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het meerjarenplan dient aangepast te worden alvorens het budget 2018 wordt vastgesteld; 

overwegende dat een wijziging aan het meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad; 



Gelet op het voorliggend ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een financiële nota, een motivering van de 

wijzigingen en een toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan; 

Vaststellend dat het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan nul; dat de autofinancieringsmarge in 

het jaar 2019 groter is dan nul; dat het meerjarenplan 2014-2019 na aanpassing aldus financieel in evenwicht is; 

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan werd opgesteld conform de terzake geldende en hier 

voornoemde reglementering; 

Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 

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

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus” 

van 6 september 2013; 

Gelet op het overzicht met de jaarlijkse opbrengst van de eigen gemeentelijke belastingen; 

BESLUIT EENPARIG: 

Art.1.- Stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast. 

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 toe te 

zenden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket. 

Art.3.- De aanpassing van het meerjarenplan  digitaal aan te leveren aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via 

het onderdeel BBC-DR (Digitale Rapportering) van het digitaal loket onder de vorm van een XML-bestand en een 

XBRL-bestand. 

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van aanpassing van het meerjarenplan te overhandigen aan 

de financieel beheerder. 

13.  Vaststelling van het budget 2018 van de gemeente. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 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 ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens 

de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en 

beheerscyclus” van 18 oktober 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2016/2 betreffende “de meerjarenplannenplanning en het budget 2017” van 

19 juli 2016; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende “De aanpassing van de 

meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018”; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27.12.2013 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 

en latere wijzigingen; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van het budget 2018; 

Overwegende dat het budget 2018 past binnen het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat het budget 2018 werd opgesteld conform de terzake geldende en hier voornoemde reglementering; 

Vaststellend dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul; dat het budget 2018 aldus financieel in evenwicht is; 

Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op 

de gemeenten en latere wijzigingen;  

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 

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



Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus” 

van 6 september 2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG: 

Art.1.- Stelt het budget 2018 vast. 

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van het budget 2018 toe te zenden aan de heer Gouverneur 

van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket. 

Art.3.- Het budget 2018 digitaal aan te leveren aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via het onderdeel BBC-

DR (Digitale Rapportering) van het digitaal loket onder de vorm van een XML-bestand en een XBRL-bestand. 

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van het budget 2017 te overhandigen aan de financieel 

beheerder. 

14. PISAD  - Uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD naar VZW Centrum 

voor Geestelijke Gezondheidszorgen Zuid Oost Vlaanderen (CGG ZOV) en het goedkeuren van een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en CGG, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, 42 en 43 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 dat stelt dat de provinciebesturen in de toekomst geen 

persoonsgebonden bevoegdheden meer mogen uitoefenen;  

Overwegende dat dit concrete gevolgen heeft 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; 

Overwegende dat de Raad van Advies van PISAD op 20/09/2017 aan het provinciebestuur geadviseerd heeft om de 

piste van uitkanteling naar het CGG ZOV (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw) te 

verkiezen boven een nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband; 

Overwegende dat de Deputatie op 28.09.2017 principieel beslist heeft dat de uitkanteling van PISAD best naar het 

CGG ZOV kan gebeuren omwille van volgende voornaamste voordelen : 

 De Vlaamse overheid kan het bedrag van 350.000 € structureel 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 zijn relatief laag omdat het CGG ZOV reeds beschikt 

over een leidinggevende structuur en een administratieve ondersteuning. 

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

de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de aangesloten gemeentebesturen 

Overwegende dat de bestaande dienstverlening van PISAD zoveel mogelijk wordt bestendigd en de dienstverlening  

dus, ook in de toekomst zal bestaan uit: 

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

b) Individuele begeleidingstrajecten van jongeren die experimenteel of beginnend druggebruik vertonen 

("vroegdetectie en vroeginterventie") 

c) 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, …) 



Overwegende dat de Raad van Bestuur van het CGG ZOV bereid is om PISAD op 1 januari 2018 binnen haar 

organisatie en structuur te laten inkantelen en zich engageert om de continuïteit van de huidige dienstverlening ook in 

de toekomst maximaal verder te zetten. 

BESLUIT EENPARIG 

Art.1.- De Raad neemt kennis van de uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD naar 

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

Art. 2.- De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en het CGG 

ZOV, en luidend als volgt: 

Tussen:  

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, met zetel in het Keizersplein 4, 9300 Aalst, 

vertegenwoordigd door de heer Marc Vandergraesen (voorzitter) en de heer Adrianus Voeten (ondervoorzitter), 

hierna genoemd "het CGG ZOV"  

en  

de stad / gemeente (naam), met zetel in het Stadhuis / Gemeentehuis, (volledig adres), vertegenwoordigd door het 

College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden (in te vullen door de stad/gemeente), hierna genoemd "de 

stad/gemeente"  

wordt overeengekomen wat volgt:  

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1  

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van artikel 6 van het Protocolakkoord tot 

inkanteling van het PIVA PISAD van de provincie Oost-Vlaanderen in het CGG ZOV, afgesloten op 22 december 

2017. 

Na inkanteling van de activiteiten zal de naam van PIVA PISAD wijzigen in CGG ZOV - PISAD. 

Artikel 2  

Met ingang van 1 januari 2018 zal de stad/gemeente die beroep deed op de diensten van het PIVA PISAD verder 

beroep kunnen doen op de diensten van het CGG ZOV - PISAD specifiek wat de dienstverlening zoals beschreven in 

artikel 5 betreft. Van haar kant zal de stad/gemeente al haar verbintenissen ten opzichte van het PIVA PISAD 

onverminderd verder nakomen ten opzichte van het CGG ZOV - PISAD. 

Artikel 3  

Voorliggende samenwerkingsovereenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten van het CGG ZOV – PISAD en 

de stad/gemeente binnen het kader van het realiseren van een lokaal drugbeleid in de stad/gemeente, en dit op het vlak 

van drugpreventie, vroegdetectie en -interventie en beleidsondersteuning. 

Beide partijen werken constructief en te goeder trouw samen voor de realisatie van deze doelstellingen en taken.  

HOOFDSTUK II – REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN HET CGG ZOV – PISAD  

Artikel 4  

De stad/gemeente aanvaardt het kader waarbinnen deze doelstellingen en taken zijn ingebed, meer bepaald de missie 

en de beleidsdoelstellingen van het CGG ZOV (www.zov.be). 

Artikel 5  

Het CGG ZOV - PISAD heeft specifiek als doel om, samen met de stad/gemeente en eventuele andere rechtspersonen, 

te ondersteunen en bij te dragen tot:  

1° het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs;  

2° het voorkomen van het misbruik van legale en illegale drugs;  

3° het stoppen van het gebruik van illegale drugs.  

Het CGG ZOV – PISAD en de stad/gemeente onderschrijven hiertoe het standpunt dat de problemen in dit verband in 

een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt en gesignaleerd. Deze methodiek houdt onder meer in: het voeren 



van een geïntegreerd beleid, met de nadruk op een coördinerende en algemene aanpak van deze problemen, waarbij 

de bevolking in het algemeen en de gezinnen en de scholen in het bijzonder integraal worden betrokken, met daaraan 

gekoppeld een ondersteuningsnetwerk met de andere actoren op het terrein, zijnde de residentiële en ambulante 

drughulpverlening, de hulpverlening in het algemeen, de lokale en de federale politie en de verschillende diensten van 

justitie.  

Het CGG ZOV – PISAD zal de beschreven doelstellingen nastreven door een combinatie van (wetenschappelijk 

onderbouwde) activiteiten op het vlak van: 

1° drugpreventie: het weerbaar maken van personen om problemen te voorkomen 

2° drugbegeleiding via vroegdetectie en -interventie: het individueel begeleiden van of (groeps)vorming geven aan 

personen (en hun omgeving) in geval van riskant of beginnend problematisch druggebruik 

3° beleidsondersteuning: het ondersteunen van (actoren binnen) de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van een 

lokaal drugbeleid 

Artikel 6  

De stad/gemeente verbindt zich ertoe zelf een beleid te voeren dat essentieel bijdraagt tot de realisatie van het 

specifieke doel zoals omschreven in artikel 5, 1
ste

 lid.  

Artikel 7  

De scholengemeenschappen van de derde graad van het lager onderwijs enerzijds en het secundair onderwijs  

anderzijds met vestigingsplaats in de stad/gemeente en de inwoners van de stad/gemeente genieten voorrang met 

betrekking tot de dienstverlening van het CGG ZOV – PISAD op vlak van drugpreventie en drugbegeleiding. 

HOOFDSTUK III – BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET CGG ZOV – PISAD 

TEN AANZIEN VAN DE STAD/GEMEENTE  

Artikel 8  

Het CGG ZOV - PISAD beschikt ten aanzien van de stad/gemeente over de volgende bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden:  

1° de communicatie met de stad/gemeente;  

2° de opvolging van de vorderingen ten aanzien van de stad/gemeente in het kader van de overeengekomen jaarlijkse 

stedelijke / gemeentelijke bijdrage (zie artikel 13); 

3° het informeren en (minstens jaarlijks) rapporteren van de behaalde resultaten aan de vertegenwoordigers van de 

stad/gemeente in de Raad van Advies. 

HOOFDSTUK IV – RAAD VAN ADVIES  

Artikel 9  

Bij het uitvoeren van deze samenwerkingsovereenkomst laat het CGG ZOV - PISAD zich bijstaan door een Raad van 

Advies. 

Namens de stad/gemeente zetelen de burgemeester of een schepen in deze Raad van Advies. Zij worden benoemd voor 

een duur die eindigt met de algemene vernieuwing van de Gemeenteraad, door opzegging van deze 

samenwerkingsovereenkomst of door persoonlijk ontslag.  

Artikel 10  

De leden van de Raad van Advies laten zich in hun gedragingen leiden door de doelstellingen en taken van het CGG 

ZOV - PISAD en verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zouden kunnen zijn met deze doelstellingen en 

taken of die het CGG ZOV op enigerlei wijze schade zouden kunnen berokkenen.  

Artikel 11  

De principes met betrekking tot de verdere werking van de Raad van Advies zullen worden opgenomen in een 

Huishoudelijk Reglement. 

HOOFDSTUK V – PERSONEEL  



Artikel 12  

De medewerkers van het CGG ZOV – PISAD die instaan voor de activiteiten op vlak van drugpreventie en 

drugbegeleiding zijn onderworpen aan het arbeidsreglement van het CGG ZOV.  

Personeelsleden van het CGG ZOV - PISAD die hun plaats van tewerkstelling hebben in een gebouw van de 

stad/gemeente, zijn opgenomen in de arbeidsongevallen- en BA-polis van het CGG ZOV, evenals binnen de polis 

omnium dienstverplaatsingen. De gemeente staat in voor de verzekering van eigen risico (BA eigen medewerkers, 

gebouw, …).   

HOOFDSTUK VI – FINANCIELE BEPALINGEN  

Artikel 13  

Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst betaalt de stad/gemeente een jaarlijkse bijdrage aan het CGG ZOV, 

die wordt berekend door het aantal inwoners van de stad/gemeente op 1 januari van het betreffende jaar te 

vermenigvuldigen met de factor 0,50. Deze factor 0,50 (geldend voor 2018) wordt telkens op 1 januari aangepast aan 

de evolutie van de gezondheidsindex. Het CGG ZOV bezorgt de stad/gemeente hiertoe jaarlijks in februari een verzoek 

tot betaling van de volledige stedelijke/gemeentelijke bijdrage tegen eind maart.  

Artikel 14  

Het bureel en het bureaumateriaal dat desgevallend door de stad/gemeente ter beschikking wordt gesteld van het 

CGG ZOV – PISAD blijft eigendom van de stad/gemeente. 

HOOFDSTUK VII – SLOTBEPALINGEN  

Artikel 15  

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt uiterlijk op 31 december 2025.  

Artikel 16  

In de loop van deze werkingsduur kan deze samenwerkingsovereenkomst worden gewijzigd, geschorst en ontbonden 

met de toestemming van beide partijen.  

In de loop van 2025 starten beide partijen onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Als er op 

31 december 2025 geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt voorliggende 

samenwerkingsovereenkomst van rechtswege verlengd.  

Artikel 17  

Beide partijen kunnen deze samenwerkingsovereenkomst op elk ogenblik eenzijdig opzeggen bij aangetekende brief en 

mits naleving van een opzegtermijn van 30 maanden. Deze termijn neemt een aanvang op de 1
ste

 dag van de maand 

januari die volgt op de dag van de verzending van deze brief. De datum van de poststempel geldt als bewijs van de 

datum van verzending.  

Deze samenwerkingsovereenkomst komt in de plaats van eerder gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken en 

overeenkomsten.  

Artikel 18  

Op deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn 

uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.  

Artikel 19 

Beide partijen erkennen het belang van een blijvende betrokkenheid van de steden en gemeenten op het project. Dit zal 

in hoofdzaak verzekerd worden via het verderzetten van de werking van de Raad van Advies (cf. artikelen 9 tem 11 van 

deze overeenkomst). Daarnaast zal de Raad van Bestuur van de vzw CGG Zuid-Oost-Vlaanderen aan haar Algemene 

Vergadering voorstellen de statuten van de vereniging aan te passen ten einde toe te laten dat een afgevaardigde 

namens de betrokken steden en gemeenten als waarnemend lid tot de algemene vergadering van de vereniging kan 

toetreden en er aan kan participeren. 

Opgemaakt te Aalst, op (datum), in 2 exemplaren. Beide partijen verklaren elk 1 ondertekend exemplaar te hebben 

ontvangen. 

 



Voor het CGG ZOV  

 

De voorzitter     de ondervoorzitter 

 

Marc Vandergraesen     Adrianus Voeten 

 

 

Voor de stad/gemeente (naam),  

 

(zelfde namen en functies als in de aanhef van de samenwerkingsovereenkomst)  

 

 

Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 

15.  Ronde van Vlaanderen Cyclo. - Goedkeuring convenant en overeenkomst tot oprichting van de interlokale 

vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo'. 

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum; 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op de artikelen 42, 43 en  248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, inz. de artikelen 6 tot 9; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende 

Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke 

besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegende dat op zaterdag 31 maart 2018 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen cyclo” het grondgebied van 

onze gemeente doorkruist; 

Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat bovenlokale afspraken 

in het kader van de openbare orde aangewezen zijn; 

Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke bevolking met 

zich meebrengt; 

Overwegende dat veel deelnemers mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de andere weggebruikers in 

gevaar brengen;  

Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake veiligheid, 

milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie; 

Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur en de 

organisator; 

Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de organisator; 



Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te 

regelen; 

Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in afspraken te bereiken 

en om de waarborg te kunnen beheren;  

Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking is; 

Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de gemeente te 

vertegenwoordigen; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin afspraken met de organisator van de "Ronde van Vlaanderen 

cyclo”worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd. 

Art.2.- In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de 

interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd.. 

Art.3.- De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens gemeenteontvanger wordt 

gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het convenant. 

Art.4.- De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale 

vereniging. 

Art.5.- Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de 

provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent. 

Art.6.- In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis gebracht van het 

publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, 

Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. 

16. Vragen en antwoorden. 

Geen vragen 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.13 u. 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 

Joseph Browaeys 

 

 


