
 Horebeke, 24.12.2019. 

Beknopte samenvatting  

 

GEMEENTERAAD 

 

dd. 19.12.2019. 

 

 

AANWEZIG :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen. 

  Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, , Katelijn Moerman, Bruno Vander Linden, Dieter  

  Verscheure, Filip Hebbrecht en Petra De Sutter, raadsleden.  

  De Cuyper Freddy, adjunct-algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD:  --- 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

   

1. Goedkeuren notulen en zittingsverslagen vorige gemeenteraden. 

De notulen en zittingsverslagen worden goedgekeurd. 

2. Aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de gemeente. 

De financieel directeur geeft een beknopte toelichting omtrent de aanpassing van het meerjarenplan. 

De aanpassing van het meerjarenplan wordt eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad.  

3. Budgetwijziging 2019/1. 

De budgetwijziging wordt eenparig goedgekeurd.. 

4. Vaststellen van het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente. 

Het meerjarenplan van de gemeente wordt met 9 ja-stemmen en 2 onthoudingen vanwege de partij 

GROEN goedgekeurd  

5. Dotatie 2020 aan de Politiezone Brakel. 

De gemeenten van de Politiezone Brakel (Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm) zijn ertoe verplicht 

bij te dragen in het tekort van de politiezone op basis van het bevolkingsaantal van iedere gemeente. 

Het percentage voor onze gemeente bedraagt 6,88 %. 

De dotatie aan de politiezone wordt vastgesteld als volgt : 

 Bijdrage in de exploitatiekosten : 194.284,18 EUR 

 Bijdrage in de investeringen : 9.593,28 EUR. 

6. Dotatie 2020 aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 

De dotatie aan de Hulpverleningszone wordt vastgesteld als volgt : 

 Bijdrage in de exploitatiekosten : 63.672,00 EUR 

 Bijdrage in de investeringen : 19.836,63 EUR 



7. Vaststellen van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2020. 

Met eenparigheid van stemmen :755 opcentiemen. 

8. Vaststellen van de personenbelasting. - Aanslagjaar 2020. 

Met eenparigheid van stemmen  : 7 % 

9. Hernieuwing van de belasting op de afgifte van administratieve stukken. – Aanslagjaren 2020 

t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen :  

 Op de afgifte van de EID en de vreemdelingenkaarten die aan personen van 12 jaar en meer wordt 

uitgereikt wordt, naast de kostprijs, die op de aanvrager wordt verhaald, een belasting geheven 

van 2 EUR. 

 Op de afgifte van rijbewijzen wordt, naast de kostprijs die op de aanvrager wordt verhaald, een 

belasting geheven van 2 EUR. 

 Op de afgifte van paspoorten aan personen vanaf 18 jaar wordt, naast de kostprijs die op de 

aanvrager wordt verhaald, een belasting geheven van 6 EUR. 

10. Hernieuwing van de belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen voor ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten. – Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen 

 Klasse 1 inrichtingen : 125 EUR, verhoogd met de eventuele publicatiekosten, de 

frankeringskosten en de kosten voor deskundigen. 

 Klasse 2 inrichtingen : 50 EUR, verhoogd met de verzendings- en frankeringskosten. 

11. Hernieuwing van de belasting op de tweede verblijven. – Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 500 EUR per tweede verblijf 

12. Hernieuwing van de belasting op de opgravingen. - Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 300 EUR per opgraving 

13. Hernieuwing van het belastingreglement op de leegstand van gebouwen, woningen, kamers en 

overige woongelegenheden. – Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 

- 1.300,00 EUR voor een volledig gebouw of woonhuis 

- 150,00 EUR  voor een individuele kamer of studentenkamer 

- 500,00 EUR voor elk overig gebouw of woning.  

14. Hernieuwing van de belasting op de inzameling en de verwijdering van restafval (Diftar). 

Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 

 per aanbieding van de container : 

 - 40 liter container 0,15 euro 

 - 120 liter container 0,30 euro 

 - 240 liter container 0,60 euro 

 - 1100 liter container 2,93 euro 

 per kilogram aangeboden afval : 0,25 euro. 

 



 

De minimumbelasting per aansluitpunt : 

 per maand :   1,18 euro  

 per 6 maanden :  7,08 euro  

 per 12 maanden :  14,16 euro  

Voor de ophaling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via de huis-aan-huisinzameling op 

aanvraag : 

 Grof vuil : 30,00 euro per afroep (max. 3 m³) 

 Snoeihout : 15,00 euro per afroep (max. 3 m³) 

15. Hernieuwing van het retributiereglement voor administratieve prestaties. – Aanslagjaren 2020 

t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 

 Afdrukken van documenten (max. formaat 30 x 21 cm), per afdruk : 0,15 EUR 

 Afdrukken van documenten groter dan deze vermeld onder punt 1, per afdruk : 0,30 EUR 

 Het ingevolge een aanvraag (omgevingsvergunning, enz….) verzenden van stukken : de 

verzendings- en frankeringskosten 

 Genealogisch of ander buitengewoon opzoekingwerk, per begonnen halfuur : 10 EUR 

 Het verstrekken van inlichtingen omtrent onroerende goederen, forfaitair per dossier : 50 EUR 

16. Hernieuwing van het retributiereglement voor het voltrekken van een huwelijk op een zaterdag 

en op zon- en feestdagen. – Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 

 75 EUR voor het voltrekken van een huwelijk op een zaterdag. 

 150 EUR voor het voltrekken van een huwelijk op een zon- of feestdag 

17. Hernieuwing van het retributiereglement op de afgifte van P+MD-zakken. -  Aanslagjaren 2020 

t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 1,50 EUR per rol van 12 zakken 

18. Hernieuwing van het retributiereglement op de afgifte van witte zakken (luierproject). - 

Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 5,00 EUR per rol van 10 zakken 

19. Hernieuwing van het retributiereglement op de afgifte van restafvalzakken bij speciale 

aangelegenheden. – Aanslagjaren 2020 t/m 2025. 

Met eenparigheid van stemmen : 2,00 EUR per zak 

20. Toetreding tot de “Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Vlaamse Ardennen” 

De projectvereniging VARIANT, SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen stellen voor 

om samen met de gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, 

Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm toe te treden tot de 

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen) voor de 

werkingsperiode 2020-2026.  

  

Deze IOED maakt het mogelijk om op regionaal niveau acties uit te werken rond het onroerend 

erfgoed (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch) van de Vlaamse Ardennen.  

 



Lidmaatschap van de IOED vraagt geen bijdrage van de gemeente, wel kan iedere deelnemende 

gemeente hierdoor vrijblijvend beroep doen op de aangeboden generieke diensten van de IOED, die 

via Vlaamse subsidies gedragen zullen worden.  

Naast de generieke diensten zullen er diensten op maat aangeboden worden, waar elke deelnemende 

gemeente vrijblijvend beroep op kan doen tegen een kostprijs. 

Door uit te gaan van een samenwerkingsmodel tussen reeds bestaande organisaties dient geen nieuwe 

structuur opgericht te worden en kan eigen expertise maximaal ingezet en versnippering vermeden 

worden.  

Indien erkenning en subsidies toegewezen worden, kan deze onroerend erfgoedwerking ontplooid 

worden vanaf 1 januari 2021. 

De gemeenteraad beslist eenparig om toe te treden tot dit samenwerkingsverband. 

21. Goedkeuren van het gemeentelijk luik inzake het meerjarenbeleidsplan van de brandweerzone 

Vlaamse Ardennen. 

De inhoud en structuur van het meerjarenbeleidsplan is vastgelegd bij Koninklijk besluit en omvat 6 

hoofdstukken waaronder een hoofdstuk 6 “Toepassing van de zonale doelstellingen op gemeentelijk 

niveau” ;  

Dit hoofdstuk wordt toegevoegd aan het meerjarenbeleidsplan als het beleidsplan een bijzondere 

impact heeft op een gemeente ten opzichte van de andere gemeenten van de zone, door bijv. de bouw 

of schrapping van een kazerne, de verandering van het niveau van dienstverlening ;  

Hierdoor hebben de gemeenten de garantie dat zij geraadpleegd worden bij een bijzonder effect voor 

de gemeente, veroorzaakt door het beleidsplan van de brandweerzone ;  

Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraden van de zone. Bij gebrek aan goedkeuring binnen de veertig dagen na het nemen van het 

besluit wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring gegeven te hebben. 

Indien de gemeenteraad geen akkoord bereikt over een deel of geheel van het gemeentelijke luik van 

het meerjarenbeleidsplan, wordt door de gouverneur een overleg georganiseerd tussen de betrokken 

zonale en gemeentelijke overheden. Als dit overleg geen akkoord teweegbrengt, beslist de gouverneur 

en brengt hij zonder verwijl de zonale en gemeentelijke overheden en de minister op de hoogte van 

zijn beslissing. De raad of de gemeenteraad kan binnen de twintig dagen na de betekening van de 

beslissing van de gouverneur een beroep instellen bij de minister. De minister doet uitspraak binnen de 

veertig dagen. Bij gebrek aan een beslissing binnen de veertig dagen, wordt de beslissing van de 

gouverneur definitief. 

Het gemeentelijk luik inzake het meerjarenbeleidsplan wordt eenparig goedgekeurd.  

22. Aanvraag van het Gemeentebestuur van Horebeke om afgifte van een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan de Kullaarsweg. – Goedkeuring van de 

wegeniswerken. 

Het ontwerp voor de verbeteringswerken aan de Kullaarsweg omvat :  

 het uitgraven van gronden 

 het aanleggen van steenslagfundering 

 het aanleggen van verhardingen in cementbeton en grindgazon 

 het onderhoud van de bovengenoemde werken gedurende de waarborgperiode van 2 jaar. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de werken en besluit een omgevingsvergunning aan te vragen. 

23. Goedkeuren van het beheersplan van de kerk van Sint-Kornelis-Horebeke. 

Het college heeft reeds in zitting van 12.09.2017 beslist een beheersplan op te maken voor het 

beschermd onroerend erfgoed Sint-Corneliuskerk, met het kerkhof en kerkhofmuur en de 

toegangspijlers.  Een beheersplan voor onroerend erfgoed maakt het mogelijk een erfgoedpremie aan 

te vragen. Het beheersplan wordt eenparig goedgekeurd. 



24. Vragen en antwoorden 

 

  

 

De adjunct-algemeen directeur, De burgemeester, 

Freddy De Cuyper Cynthia Browaeys.  


