Bekendmaking BESLUITENLIJST
College van burgemeester en schepenen 11.03.2021
Aanwezig :

Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen;
Guy Glorieux, schepen - voorzitter bijzonder comité sociale dienst;
Katrien Blommaert, algemeen directeur

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van het college.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Goedkeuring ontvangen facturen
Besluit tot goedkeuren betaallijst 10/2021 voor een bedrag van 56.177,09 EUR.
Afbakening werkingsgebied Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen
Besluit tot akkoord gaan met de voorgelegde visie en de afbakening van het werkingsgebied Vlaamse
Ardennen voor de vorming van de woonmaatschappij
Uitvoeren herstellingswerken Sint-Kornelisplein – Gunnen van de opdracht
Besluit tot gunnen van de opdracht aan NV Dermaut volgens offerte van 23.02.2021 voor een totaalbedrag
van 13.224 EUR (excl. BTW).
Aankoop notuleringsprogramma Cobra
Besluit tot aankopen van het notuleringsprogramma Cobra bij informaticaleverancier Cevi n.a.v. de
verplichting gelinkt notuleren.
Tijdelijk bijzonder politiereglement
Besluit tot invoeren van een tijdelijk verbod op doorgaand verkeer op 19.03.2021 van 7u tot 19u op de
Haaghoek, vanaf kruispunt met Meersestraat tot aan Buikberg.
Jaarverslag informatieveiligheid 2020
Kennisname van het verslag informatieveiligheidsbeleid 2020.
Samenwerking Techniekacademie, gemeente Horebeke en basisschool 2geltje

Besluit tot tussenkomst ten bedrage van 1.500, 00 EUR in de restfactuur voor de organisatie van de
techniekacademie door basisschool 2geltje voor schooljaar 2020-2021. Besluit tot medewerking aan de
organisatie van de techniekacademie voor het 5e en 6e leerjaar en tot betaling van de restfactuur na aftrek van
de subsidie voor het schooljaar 2021-2022.
Wettelijke verplichting sanering risicogronden -principebeslissing bebossing
Horebeke zal OVAM de opdracht geven te starten met het oriënterend bodemonderzoek voor de vroegere
stortplaats, Hoek. Afhankelijk van deze resultaten, de geformuleerde adviezen en het totale kostenplaatje,
heeft Horebeke de intentie in te gaan op het voorstel van de Vlaamse Regering om de vroegere stortplaats
om te vormen naar bos.
Varia

Aldus vastgesteld in voormelde zitting.
De algemeen directeur,
K. Blommaert

De burgemeester-voorzitter,
C. Browaeys

