
ZIT T ING V AN 2 7  AP RIL  2 0 2 0  

 
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, Petra De Sutter en  

  Filip Hebbrecht, raadsleden. 

  Freddy De Cuyper, adjunct-algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD :  --- 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 

Het zittingsverslag en de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd met 9 ja-stemmen en 2 

onthoudingen.  

De voorzitter merkt op dat alle tussenkomsten van de raadsleden opgenomen zijn in het audio-verslag dat kan 

beluisterd worden via de website van de gemeente. 

2. Politieverordening. – Coronavirus. – Virtuele zitting van de gemeenteraad op 27.04.2020 (en volgende) – 

Bekrachtiging. 

Ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19 nam de burgemeester het besluit om de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 (en eventueel volgende) te organiseren op virtuele wijze (video-

conferencing) en zonder publiek. 

Het besluit van de burgemeester dd. 17.04.2020 wordt bekrachtigd door de gemeenteraad. 

3. Eredienst. - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. – Advies jaarrekening 2019. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de 

erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van 

21 december 2012; 

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

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; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 

besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, 

Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Horebeke, 

vastgesteld door de kerkraad op 7.01.2020 met een exploitatieoverschot van € 13.092,91 en met een 

investeringsoverschot van € 2.430,78 zodat het totaal te verantwoorden bedrag € 15.523,69 bedraagt; 

Overwegende dat uit de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2019 blijkt dat het boekjaar 2019 wordt 

afgesloten met een batig saldo van € 15.523,69 

Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2019 in overeenstemming is met de stand van de 

financiële rekeningen op 31.12.2019; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-

Hemelvaart, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 7.01.2020 : 



Exploitatieuitgaven : € 18.447,99 Investeringsuitgaven : € 0,00 

Exploitatieontvangsten : € 3.382,95 Investeringsontvangsten  € 0,00 

Tekort : € 15.065,04 Overschot : € 0 

Overschot vorige jaren : € 16.175,17 Overschot vorige jaren :  € 2.430,78 

Exploitatietoelage gemeente : € 11.982,78   

Positief resultaat : € 13.092,91 Positief resultaat € 2.430,78 

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, de 

Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan. 

4. Eredienst – V.P.K.B – Advies betreffende de jaarrekening 2019  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de 

erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van 

21 december 2012; 

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

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; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de 

besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van de V.P.K.B, vastgesteld door de kerkfabriekraad op 15.04.2020 met 

een exploitatieoverschot van 807,03 EUR en met een investeringsresultaat van 0,00 EUR; 

Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2019 in overeenstemming is met de stand van de 

financiële rekeningen op 31.12.2019; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2019 van de V.P.K.B. zoals vastgesteld door de 

kerkfabriekraad in zitting van 15.04.2020. 

Exploitatieuitgaven : € 29.032,75 Investeringsuitgaven : € 10.590,13 

Exploitatieontvangsten : € 14.619,83 Investeringsontvangsten  € 10.590,13 

Tekort : € 14.412,92 Overschot : € 0,00 

Overschot vorige jaren : € 540,95 Overschot vorige jaren :  € 0,00 

Exploitatietoelage gemeente : € 14.679,00   

Positief resultaat : € 807,03 Positief resultaat € 0,00 

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

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

5. Inbreng ‘verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’. - Goedkeuring aanbod openbare verlichting door 

de distributienetbeheerder Gaselwest en kennisneming bijhorend reglement. 

1. Context en motivering 

De gemeente Horebeke neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 



Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de 

distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als openbaredienstverplichting deel uit van 

de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan 

verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief. 

De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienstverplichting vallen (bv. 

renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit.  Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een 

vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers. 

De deelnemers van Gaselwest hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de 

distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de 

activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist.  Statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de 

exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht 

voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is.  

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, milieu, energiebesparing, 

kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en 

hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid 

beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en 

ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot 

doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. 

Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius System Operator (hierna 

‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, 

verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).  

De raad van bestuur van Gaselwest heeft in zitting van 8 mei 2019 het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en 

diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’  goedgekeurd.  Dit reglement wordt toegevoegd als 

bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als 

volgt worden samengevat: 

1.1 Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting 

Er wordt voorgesteld om de per 1 juli 2020 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 

verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die zich situeren op of 

langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan de gemeente zelf, met 

name: 

 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, 

tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen 

en Verkeer. 

 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als ‘optical 

guidance’. 

 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van monumenten (gebouw, 

standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de functionele verlichting. Het te verlichten 

monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein. 

 straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair (fietsenstalling, zitbanken, 

vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de gemeente. 

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten inbrengen. Dit na 

risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels en waarvan 

de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 

 Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij toegankelijk zijn voor het 

publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die 

eigendom zijn van de gemeente. 

 Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van monumenten 

(gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of 

plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een 

lichtarchitect. 



Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten uitmaken van het aanbod.   

Worden buiten de scope gehouden: 

 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting (verlichting binnen 

in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn algemeenheid uitgebaat wordt door de 

gemeente). 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), tenzij hier al een 

overeenkomst voor bestaat. 

 de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie van andere partijen 

(de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de 

concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

 de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en verkeersgeleidingsinstallaties voor 

Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte afspraken worden gemaakt. 

 ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en signalisatieborden, 

bloembakken en vaandels). 

1.2. Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de inbrengwaarde in OV-

aandelen 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting in de 

distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. 

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en is 

gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding.   

De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt: 

 een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde); 

 een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen (min. 75 percent van 

de inbrengwaarde).  Op de buitengewone algemene vergadering van december ek. zal hiervoor een voorstel van 

statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.   

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken gemeenten/steden de opbrengsten en 

kosten verrekenen via het resultaat.  

Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als onderdeel van ‘licht 

als dienstverlening’,… aan toegevoegd worden. 

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom als activa. 

De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven worden, gezien het plan 

om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De afschrijvingen van het gedeelte in cash 

zullen volgens dit ritme verrekend worden. 

1.3. Dienstverlening na overdracht 

1.3.1. Meerjarig investeringsplan/-budget 

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 

openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in het (door de betrokken 

gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op 

basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en worden geconcretiseerd binnen het door de 

distributienetbeheerder opgemaakte reglement. Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen 

bepaald worden zoals onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 

Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 

investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst deze bijkomende 

investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan gerealiseerd worden (bv. 

aannemerscapaciteit). 



De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de bevoegdheid van de 

individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme en de locatie waar er een 

aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in een concreet 

jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget (jaar X) goedkeurt voor het 

geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op basis van de door de steden/gemeenten 

goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde masterplannen van 

de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget, enerzijds in functie van het aantal lichtpunten 

van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in 

functie van de realisatietermijn zoals opgenomen in de masterplannen. 

Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed binnen het budget voor het 

daaropvolgende jaar.  

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks vastgelegde catalogus. 

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals preventieve en curatieve 

vervangingen blijven van toepassing. 

1.3.2. Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart City 

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties, steunen, …) 

maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) 

die gebruik willen maken van deze infrastructuur. Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bv. 

camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd 

worden. 

1.3.3. Rapportering 

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het overeengekomen actieplan, 

effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke 

Fluvius-projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-infrastructuur,…). 

2. Financiële gevolgen 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2020-2022 bedraagt  61 668 euro. 

De detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.   

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft impact op de in bijlage 

opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.   

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Gaselwest; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, 

BESLUIT de gemeenteraad om  

Artikel 1 

Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan 

lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 8 mei 2019.  

Artikel 2 

Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en 

desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de 

eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de 

semi-openbare verlichtingsinstallaties. 

En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen 

en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius 

Openbare verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van 

deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 



Artikel 3 

De inbreng die de stad/gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van Gaselwest uit te 

breiden wat betreft: 

 de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

 de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het reglement. 

Artikel 4 

De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 december 2019 -  tegen een 

inbrengwaarde van 31 095 euro in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en 93 285 euro in OV-aandelen (zijnde 

75% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in overeenstemming 

brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en is 

gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 1 juli 2020 zal dit wat betreft de 

voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2019, waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de 

effectieve datum van toetreding). 

Artikel 5 

De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke formaliteiten te vervullen die 

een inbreng met zich meebrengt en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

Artikel 6 

De Voorzitter van de gemeenteraad en/of algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente 

de authentieke akte te ondertekenen alsook de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te 

stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte. 

Artikel 7 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 

kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, (in pdf-versie) 

uitsluitend via e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

6. Goedkeuring beleidsplan 2021-2026 van de Cultureel Erfgoedcel Vlaamse Ardennen.. 

Gelet op het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald art. 57-61 met betrekking tot de 

werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 

februari 2017; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 tot toetreding van de gemeente tot het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband VARIANT en het lidmaatschap van de deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen ; 

Gelet op de statuten en het huishoudelijk reglement van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

projectvereniging VARIANT; 

Gelet op de goedkeuring van het beleidsplan en de meerjarenbegroting van de erfgoedcel Vlaamse Ardennen door de 

raad van bestuur van VARIANT op 15 januari 2020; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- Het beleidsplan 2021 – 2026 van de Cultureel Erfgoedcel Vlaamse Ardennen voor de werkingsperiode 2021-

2026 goed te keuren. 

Art.2.- Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de IGS Projectvereniging VARIANT, p/a Zuidlaan 36 te 

9630 Zwalm. 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


7. Goedkeuring van de basisprincipes in het kader van het beheer en het onderhoud van riolering langs 

gewestwegen. 

Aanleiding en context 

Langs gewestwegen zijn rioolbeheerders/gemeenten en AWV partners bij de aanleg en het beheer van regenwater- en 

afvalwaterleidingen. In de loop der tijden groeiden tussen de gemeenten en AWV hierover afspraken die van plaats tot 

plaats verschillen. 

Dit zorgt voor veel onduidelijkheden inzake beheer en onderhoud van deze infrastructuur langs de gewestwegen. Het 

is daarom wenselijk om basisprincipes en uniforme afspraken te maken.  

Juridische grond en relevante regelgeving 

De Nieuwe Gemeentewet artikel 119 en artikel 135. 

Het Decreet Lokaal Bestuur: onder andere artikel 2, artikel 40, artikel 41.  

Argumentatie 

Deze basisprincipes zullen de verantwoordelijkheden in het onderhoud van de afwateringsinfrastructuur langs 

gewestwegen verduidelijken. Hierbij wordt gekeken naar de infrastructuur om de beheerder te bepalen en niet naar het 

domein. Uitgangspunt is dat de rioolbeheerder/gemeente de afvalwaterinfrastructuur onderhoudt en AWV de 

regenwaterinfrastructuur. In historisch gegroeide situaties waar niet duidelijk is wat afvalwaterleidingen zijn en wat 

regenwaterleidingen, bepalen de basisprincipes  via een aantal eenvoudige, makkelijk op het terrein detecteerbare 

regels wie wat onderhoudt. Zodra de infrastructuur heraangelegd wordt tot een duidelijk gescheiden stelsel geldt 

opnieuw het uitgangspunt. Deze afspraken gelden voor onderhoud. Bij heraanleg en nieuwe aanleg hanteren we de 

kostenverdeling voor investeringen waarvoor de omzendbrief OW 98/4 de basis in (zie bijlage d12-194) 

Deze basisprincipes zijn een consensus na overleg met AWV, de rioolbeheerders, meerdere gemeenten, VVSG, 

AquaFlanders, MOW en de VMM. De afbakening van deze basisprincipes werd ook in verschillende districten 

uitgetest op het terrein in het bijzijn van zowel de domeinbeheerder als een rioolbeheerder. Ze bleken op het terrein 

goed te interpreteren.  

De Raad van bestuur van de VVSG, de directieraad van AWV en AquaFlanders keurden deze basisprincipes goed. 

De VVSG roept alle gemeenten op om deze basisprincipes te onderschrijven. Bij gemeenten die hun riolen zelf 

beheren is hiervoor een gemeenteraadsbeslissing nodig. Bij de gemeenten die rioolbeheer uitbesteedden aan een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband verloopt de goedkeuring via de goedkeuringsprocedures tussen het 

intergemeentelijke samenwerkingsverband en haar gemeenten. 

Om deze afspraken definitief te bekrachtigen wordt er nog gewerkt aan een overeenkomst. In de overeenkomst moeten 

vragen rond de eigendomssituatie nog verder uitgeklaard worden.
1
  Er is ook het engagement om bepaalde praktische 

afspraken verder in detail te regelen. Hierover zal verder overleg worden georganiseerd.   

De VVSG en AquaFlanders spraken af met AWV dat de toepassing van de basisprincipes op het terrein kan 

uitgevoerd worden zonder dat de overeenkomst ondertekend is. We kunnen dit zien als een soort proefperiode in 

afwachting van de overeenkomst. De toepassing van de basisprincipes op het terrein kan ingaan zodra de gemeente 

via de VVSG aan AWV laat weten dat ze instapt in de basisprincipes.  

Voor die locaties waar er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst bestaat waarin er afspraken staan over het 

onderhoud, blijven deze afspraken lopen tot één van de partners vraagt om over te schakelen op de basisafspraken in 

deze GR beslissing. Dan zullen de overgangstermijnen van die samenwerkingsovereenkomst of in alle redelijkheid 

onderling afgesproken overgangstermijnen worden gevolgd bij het omschakelen naar de nieuwe werkwijze. 

Financiële gevolgen 

De basisprincipes zorgen ten opzichte van de huidige situatie voor een uitwisseling van taken tussen AWV en de 

rioolbeheerder/gemeenten in beide richtingen.  

De basisuitspraken zorgen ook voor duidelijkheid in verantwoordelijkheid over taken die tot nu door niemand werden 

opgenomen.  

De concrete financiële impact zal duidelijk worden als de taakverdeling volledig is geïnventariseerd en ingetekend op 

kaart. Ook de intekening op kaart kan een financiële impact hebben.  

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed. 

                                                 
 



Artikel 1 

De gemeenteraad neemt akte van de nota ‘basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs 

gewestwegen’. Deze basisprincipes  zijn opgenomen als bijlage (d16-046) bij dit besluit. De gemeenteraad keurt goed 

dat deze basisprincipes worden toegepast op het terrein. De basisprincipes worden pas definitief goedgekeurd door 

een overeenkomst.   

Artikel 2 

De toepassing van de basisprincipes op het terrein start vanaf het moment dat de  gemeente via de VVSG aan AWV 

laat weten dat ze instapt in de basisprincipes.  

Dit met uitzondering van de locaties waar er ondertekende samenwerkingsovereenkomsten bestaan die het onderhoud 

regelen.  

Indien de gemeente ook voor die locaties wil overschakelen op de basisprincipes, dan neemt de gemeente contact op 

met haar contactpersoon bij AWV.  Ze spreken dan de overgangstermijnen af (cfr. de samenwerkingsovereenkomst of 

cfr. onderling overleg) voor de  omschakeling naar de nieuwe werkwijze op die locaties. 

Artikel 3 

Dit besluit wordt opgestuurd aan: 

 de toezichthoudende overheid; 

 de VVSG vzw (mail aan info@vvsg.be);  

8. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst  voor de studie van de herinrichting van de N8 en de N454 

te Oudenaarde en Horebeke (dossiernummer X40/N8/73) 

Overwegende dat het Vlaams Gewest de volgende diensten wenst uit voeren, nl. de studie : 

 voor de herinrichting van de gewestwegen N8 tussen de N46 (kilometerpunt 55,5; excl. Kruispunt N46) en de 

gemeentegrens van Brakel en Horebeke (kilometerpunt 47,4) en de N454 tussen de gemeentegrens van 

Hoebeke met Zwalm (kilometerpunt 14,6) en kilometerpunt 11,0 met het oog op : 

o herinrichting gewestwegdomein met aanleg van conforme veilige fietsinfrastructuur 

o structureel onderhoud van vermelde trajecten gewestweg 

o aandeel (pro rata van toevoerende verharde oppervlakte wegenis ter hare laste) in de aanleg van 

RWA-leiding en, in voorkomend geval, hemelwaterbuffering op voermelde trajecten gewestweg. 

 naar de gekende grondafschuiving op Edelareberg gelegen binnen het vermelde traject en ten behoeve van 

voormelde herinrichting, bewarende en remediërende maatregelen. 

Aangezien Aquafin conform de zoneringsplannen de volgende diensten dient uit te voeren : 

 Studie voor aanleg van bovengemeentelijke afvalwatercollector (GUP 45062-009) en aandeel (pro rata van 

toevoerende verharde oppervlakte wegenis ter hare laste) in de aanleg van bovengemeentelijke RWA-leiding 

en, in voorkomend geval, hemelwaterbuffering, in de N454 tussen gemeentegrens van Horebeke met Zwalm 

(kilometerpunt 14,6) en de Koekoekstraat/overnamepunt alsook de afkoppelingen voor alle private percelen 

binnen voormelde gemeentewegen en gewestwegen op grondgebied Horebeke langsheen de vermelde 

bovengemeentelijke collector 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten, af te sluiten 

tussen het Vlaamse Gewest, de NV Aquafin, de Opdrachthoudende vereniging TMVW, het stadsbestuur Oudenaarde 

en de gemeente Horebeke; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Besluit eenparig : 

Art.1.- Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten (dossiernummer 

X40/N8/73), af te sluiten tussen het Vlaamse Gewest, de NV Aquafin, de Opdrachthoudende vereniging TMVW, het 

stadsbestuur Oudenaarde en de gemeente Horebeke, goed te keuren. 

Art.2.- Het college te belasten met het ondertekenen van de overeenkomst. 
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Art.3.- Een afschrift van deze beslissing over te maken aan het Vlaams Gewest, de nv Aquafin, TMVW en het 

Stadsbestuur Oudenaarde. 

9. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis SOLVA en de gemeente.. 

Wetten en reglementen 

Energie 

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid van 8 mei 2009. 

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door het Besluit 14 december 2018 betreffende de 

uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen;  

Gelet op artikel 7.9.1. § 1 van het Energiebesluit dat bepaalt dat de gemeente een Energiehuis voorstelt om een aantal 

verplichte basistaken op te nemen op haar grondgebied, na overleg met het OCMW; 

Gelet op het Ministerieel Besluit tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio 

Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Aalst) d.d. 26 januari 2019; 

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE van 26 januari 2010 en bijhorende addenda 

van 20 maart 2019 en 3 juni 2019; 

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de gemeente Horebeke die werd gesloten voor de 

periode van 10 jaar en 3 maanden met ingang van de datum van ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst 

tussen SOLVA en het FRGE, met name 26 januari 2010; 

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de toekenning van 

Energieleningen d.d. 1 oktober 2017, afgesloten voor een duur van vijf jaar; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 

2010 wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen;  

Gelet op  artikel 7.2.22 § 1 van het gewijzigd Energiebesluit omtrent het beheer van de leningen in kader van het 

noodkoopfonds;  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep om voorstellen in 

te dienen voor toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 

Wonen 

Gelet op artikel 28, § 1 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen dat de gemeenten aanduidt 

als regisseur van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het 

uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale 

woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking 

van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving; 

Gelet op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de stad/gemeente vrij is om zelf 

beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te spelen op lokale 

opportuniteiten: 

 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden;  

 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving; 

 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 dat de modaliteiten 

bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke projecten (= IGS) ter ondersteuning van 

het lokaal woonbeleid en waarbij de gemeente Horebeke o.a. volgende activiteiten uitvoert binnen de beleidsprioriteit 

‘de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’: 

- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op www.premiezoeker.be; 

- een laagdrempelig woonloket aanbieden; 

- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 

kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren/kopen/lenen, 



kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, beleidsmaatregelen op vlak van wonen 

en het respectieve dienstverleningsaanbod; 

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale huurwoning en de 

actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en 

overbewoondverklaring; 

- meldpunt antidiscriminatie installeren; 

- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten; 

Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 30.09.2019  met betrekking tot de toetreding tot het intergemeentelijke project 

lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen; 

Gelet op de subsidieaanvragen die SOLVA indiende bij de Vlaamse Overheid voor de opstart van 6 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de goedkeuring en subsidiëring van de 6 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025; 

Verantwoording 

SOLVA is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams Energiehuis voor de steden/gemeenten in de 

regio Zuid-Oost-Vlaanderen  (uitgezonderd stad Aalst). 

Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en 

voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht een aantal basistaken zoals omschreven in 

het Energiebesluit. 

De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis: 

1) Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners behorende tot de 

doelgroep op het grondgebied van de gemeente. 

2) Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied van het 

Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit: 

a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden 

waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen; 

b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 

 Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen;  

 Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;  

 Energetische renovatie; 

c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  

 De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b; 

 Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijziging van 

energieleverancier; 

 Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 

 De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij; 

 De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een 

energiescan en het energieprestatiecertificaat; 

  

d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar onder meer de 

dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken in het 

kader van de energiescans. 

3) Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van 

energiebesparende investeringen. 

4) Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW. 

Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen garanderen, ging het 

Energiehuis SOLVA samenwerkingsverbanden aan met partners zoals distributienetbeheerder Fluvius, Provincie 



Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven Stroom vzw, Goed Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de 

werking van het Energiehuis verankerd worden in de nieuwe intergemeentelijke samenwerking rond Lokaal 

Woonbeleid die op 1 januari 2020 van start ging. 

Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per deelnemend lokaal bestuur om te 

adviseren over het al dan niet toekennen van een energielening, in dossiers die een verhoogde aandacht vragen. 

Zowel in kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 als in kader van IGS Lokaal Woonbeleid dient de 

stad/gemeente een partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat actief is in de stad/gemeente om bovenvermelde 

taken op te nemen op haar grondgebied. En dit na overleg met het OCMW.  

De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal bestuur. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De Gemeenteraad stelt het Energiehuis SOLVA voor als Energiehuis dat (renteloze) energieleningen verstrekt aan 

inwoners ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en een aantal basistaken uitvoert zoals omschreven 

in het Energiebesluit. 

Artikel 2 

De Gemeenteraad keurt de Samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA en  IGS Lokaal 

Woonbeleid” tussen SOLVA en de gemeente goed. 

10. SOLVA –algemene vergadering van SOLVA van 10.06.2020. - Goedkeuring van de agenda en vaststellen 

van mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, dhr. Hendrik Blommaert. 

Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA (Intergemeentelijke Samenwerking voor 

Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen); 

Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering op 10.06.2020 om 19 u te Vlierzele : 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 

noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 

3. Jaarverslag 2019 

4. Jaarrekening per 31 december 2019 

5. Verslag van de Commissaris 

6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019 

7. Wijziging aandeelhouders:  

 Wederzijdse Toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot SOLVA en aanvaardt de toetreding van 

VENECO 

 Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen 

 Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 

 Toetreding IVLA 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda en de inhoud van de 

agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient vast te 

stellen; 

Overwegende dat de heer Hendrik Blommaert, 2
de

 schepen, wonende in de Broekestraat 25 te Horebeke in zitting van 

de gemeenteraad dd. 25.2.2019 aangesteld werd als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het eind van de lopende 

legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en geen deel uitmaakt van de bestuursorganen van SOLVA; 

BESLUIT EENPARIG 

Art.1. -. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van SOLVA die doorgaat op 

woensdag 10 juni 2020 te Vlierzele. 

Art.2. - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering op te dragen zijn 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 

Art.3. – Schepen Hendrik Blommaert, Broekestraat 25 te Horebeke wordt aangeduid om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van SOLVA voor het gemeentebestuur van Horebeke. 



Art.4. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA. 

11. Gaselwest. – Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering dd. 23.06.2020. – Goedkeuring 

partiële splitsing door overname. – Vaststellen mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.. 

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 maart 2020 werd opgeroepen om deel te nemen 

aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2020 plaatsheeft in HypoLoggia, 

Holstraat 95/11 te 8790 Waregem. 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 27 maart 2020 overgemaakt 

werd; 

Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019) om met ingang van 

1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit te treden uit de Opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en 

waarvan akte genomen werd op de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 

12 (Gaselwest) december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, zal 

overeenkomstig artikel 12:8  en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar Imewo 

en dit vanaf 1 januari 2021.   

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:  

 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van de omzetting 

van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de 

activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.   

 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de opdrachthoudende 

verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing door overneming.  

 Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als distributienetbeheerder voor 

elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800. 

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2019.  Op basis 

van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal 

de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot 

de cijfers van 31 december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in 

de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht 

mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo 

fiscaal en juridisch van kracht wordt. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van 

het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;  

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet 

vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden; 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het 

Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van 

deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete 

beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden 

van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 

BESLUIT : 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2020: 

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019. 



2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het 

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen 

vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over 

te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging): 

5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 

5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad van bestuur 

(art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door 

overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 

juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het 

splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het 

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

5.3 Goedkeuring van : 

a.  de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen 

vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te 

brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en 

alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 

december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de 

balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 

2020. 

b.  de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 

5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar 

aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid 

verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om : 

a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing 

zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 

b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 

31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 

bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 

december 2020; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de algemene 

vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.  

5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt  bij authentieke akte te doen 

vaststellen. 

6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 

7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

8. Statutaire benoemingen. 

9. Benoeming van een commissaris. 



10. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming inzake  de overgang van de 

activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de 

opdrachthoudende vereniging Imewo.  

Artikel 3 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het  standpunt van de gemeente 

weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd dat 

opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de  deelnemers’ 

die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 

gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Artikel 4 – in geval van een fysieke algemene vergadering 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 

de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 

verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 

kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in 

pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

12. TMVS dv. - Goedkeuren agenda van de algemene vergadering op 16.06.2020 en vaststelling van het 

mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij TMVS dv ; 

Gelet op de statuten van TMVS dv ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 16.06.2020, waarin de agenda werd 

meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : 

Art.1.-  Zijn goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 

juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht 

van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

Art.2.-  De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 

betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en haar/zijn 



(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Art.- 3. Een afschrift van dit besluit over te maken aan : 

 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

 hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be,  

13. TMVW ov. – Aanduiding van één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene vergaderingen 

van TMVW ov. 

Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij TMVW ov; 

Gelet op de statutenwijziging, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov in zitting 

van 19 december 2019, meer bepaald de vereenvoudiging van de aandelenstructuur; 

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelenstructuur tot gevolg heeft dat de afvaardiging in de algemene vergadering 

werd vereenvoudigd ; 

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming; 

BESLUIT :  

Art.1.- Dhr. Hendrik Blommaert, schepen,  wonende in de Broekestraat 25 te 9667 Horebeke,  wordt aangeduid om de 

gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van 

de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere 

documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen 

op deze vergaderingen. 

Art.2.- Dhr. Bruno Vander Linden, gemeenteraadslid, wonende Vrijsbeke 28 te 9667 Horebeke wordt aangeduid als 

plaatsvervanger. 

Art.3.- Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de 

gemeenteraad. 

Art.4.-  Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt : 

 hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

 hetzij per elektronische post, 20200619AVTMVW@farys.be 

14. TMVW ov. - Goedkeuren agenda van de algemene vergadering op 19.06.2020 en vaststelling van het 

mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij TMVW ov; 

Gelet op de statuten van TMVW ov ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de jaarvergadering van TMVW ov op 19.06.2020, waarin de agenda werd 

meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : 

Art.1.-  Zijn goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 

19 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetredingen en uittredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen en uittredingen 
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3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Toewijzing pensioenfonds 

b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019 

c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31.12.2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Statutaire benoemingen  

Varia en mededelingen 

Art.2.-  De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 

betrekking tot de algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 19 juni 2020, te onderschrijven en haar/zijn 

(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Art.- 3. Een afschrift van dit besluit over te maken aan : 

 hetzij per post t.a.v. TMVW ov Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

 hetzij per elektronische post, 20200619AVTMVW@farys.be,  

15. Steun ingevolge de federale Corona-gerelateerde maatregelen. 

Het College stelt voor om de lokale economie en de bevolking financieel te ondersteunen naar aanleiding van de 

federale Coronamaatregelen. 

Aangezien het na het afbouwen van de maatregelen nodig zal zijn de lokale economie terug aan te zwengelen en er 

verschillende lokale handelaren financieel zullen lijden onder de periode van de maatregelen; 

Aangezien bovendien ook sommige inwoners financieel een terugval hebben gekend, maar we ook diegenen willen 

steunen die zijn blijven werken in deze bijzondere tijden; 

Stelt het College voor om ieder gezin een Horebekebon van 50 euro te overhandigen. Deze bon is te gebruiken bij de 

aangesloten Horebeekse handelaren. De handelaren die nog niet aangesloten zijn, hebben op elk ogenblik de 

mogelijkheid om alsnog aan te sluiten. 

Het voorstel wordt goedgekeurd 

 

 

Aanvullende punten voor de agenda van 27.04.2020, ingediend door de partij GROEN HOREBEKE : 

 

16. Groen stelt voor om de vergoeding voor de gemeenteraadsleden en leden van het BCSD te schenken  

aan het BCSD die deze kan inzetten voor de meest behoevenden in Horebeke. 

17. Groen stelt voor dat de gemeente Horebeke de lokale ondernemingen en verenigingen extra ondersteunt met een 

pakket maatregelen : 

 Uitzonderlijk gemaakte onkosten in het kader van de corona-maatregelen terugbetalen 

 Verenigingen die kosten hebben gemaakt voor de organisatie van geannuleerde activiteiten en die 

deze niet kunnen recupereren krijgen deze vergoed door de gemeente. 

De beide punten van de partij GROEN HOREBEKE worden verdaagd naar een latere zitting tot wanneer  er zicht is 

op de mogelijkheden en de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. 
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Wegens de hoogdringendheid beslist de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen volgend punt toe te voegen 

aan de agenda. 

18. Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een schakelzorgcentrum 

regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennnen. - Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire 

draagkracht en aanstelling van een lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité. 

Regelgeving 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 392-395. 

Het bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Koninklijk Besluit van 22 december 2019 betreffende de lokale noodplanning. 

Besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van 

Covid-19 tegen te gaan. 

Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 

Bijlagen 

Draaiboek Schakelzorgcentra versie 1.4 van de Vlaamse overheid 

Voorstel van  interbestuurlijk samenwerkingsakkoord "Schakelzorgcentrum Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse 

Ardennen". 

Besluit van het CBS Deinze van 9 april 2020 houdende "stand van zaken schakelzorgcentrum", waarbij kennis wordt 

genomen van de locatie Oude Materniteit AZ Maria Middelares en waarbij de aanstelling van de heer Johan Cornelis 

als algemeen coördinator wordt bekrachtigd. 

Motivering 

Een schakelzorgcentrum heeft twee grote doelstellingen: 

 een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis of triagecentrum naar de thuissituatie mogelijk 

maken, met de nodige flexibiliteit; 

 de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet essentiële 

opnames. 

De focus ligt op het zo snel mogelijk operationeel krijgen van het schakelzorgcentrum om de ziekenhuiscapaciteit 

zoveel mogelijk te vrijwaren. Een succesvol schakelzorgcentrum leunt op een performante eerstelijnszorg. 

In fase 1, de voorbereidingsfase, moeten de lokale besturen en alle actoren in de eerstelijnszones o.a: 

1. Een beheersstructuren opzetten en een algemene coördinator met kennis inzake crisismanagement aanstellen. 

Vervolgens moet ook gezocht worden naar een geschikte zorgcoördinator. 

2. In overleg tussen de betrokken partners (thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, logistieke diensten,…) 

alle voorbereidende stappen zetten  om een personeelsequipe ter beschikking te hebben voor het 

schakelzorgcentrum. 

3. Prioritering in de thuiszorg binnen dit kader voor te bereiden, aangezien een sterke zorg aan huis een 

noodzakelijke voorwaarde is om een schakelzorgcentrum te kunnen laten werken 

4. Correcte cohortering van de zorg in het schakelzorgcentrum voor te bereiden, onder leiding van de 

zorgcoördinator. 

5. Geschikte infrastructuur te zoeken, inventariseren en beschikbaar te maken voor het schakelzorgcentrum. 

6. Alle nodige administratieve en logistieke afspraken te maken om het schakelcentrum zeer snel op te starten. 

7. 1 schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones te installeren, deze aantallen geven onderstaande verdeling 

per provincie.  

8. Het schakelzorgcentrum aanmelden bij de Vlaamse overheid door de noodplanningscoördinatoren via een 

webformulier, nadat de locatie is goedgekeurd door de gouverneur. 



Governancestructuur 

Een schakelzorgcentrum heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte een 

mogelijke organisatievorm uit voor de bestuurlijke organisatie van een schakelzorgcentrum: het interbestuurlijke 

samenwerkingsverband. Deze organisatievorm zal worden gebruikt om onderling afspraken te maken over de 

samenwerking in het schakelzorgcentrum. 

Financiële impact 

Deze beslissing valt onder de visumplicht en heeft financiële gevolgen. Het visum is omwille van uiterste urgentie 

voor de volksgezondheid gegeven op 15 april 2020. 

Er zijn geen kredieten voorzien, noch aan de inkomstenzijde, noch aan de uitgavenzijde. Dat zal moeten geregeld 

worden via een wijziging van het meerjarenplan. 

Inkomsten:  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt dat er financiële tegemoetkomingen worden gegeven, bestaande uit: 

- opstartkost en werkingskost: 31.500€/maand 

- infrastructuurkost: 50€/bed/dag. We starten met 29 bedden wat een bedrag geeft van  43.500€/maand (30 

dagen) 

- kosten voor coördinatie : 5.000€/maand 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verbiedt het aanrekenen van een dagprijs aan de patiënten. 

De deelnemende gemeenten wordt gevraagd een bedrag voor de werking van het IBSV te reserveren. 

Na goedkeuring van het IBSV zal elke gemeente € 0,10 per inwoner direct ter beschikking stellen. 

De gemeenten komen ook een verdeelsleutel overeen over hun respectieve financiële inbreng, indien nodig, bij de 

effectieve opstart en werking van het schakelzorgcentrum. 

De verdeelsleutel is gebaseerd op het officiële inwonersaantal op 1 januari 2020 en is als volgt bepaald:    

Gemeente   bevolking op 1.1.2020 % aandeel 

      
 

    

Brakel     14.809   4,99% 

Deinze     43.518   14,67% 

De Pinte     10.878   3,67% 

Gavere     12.905   4,35% 

Herzele     18.175   6,13% 

Horebeke   2.024   0,68% 

Kluisbergen   6.566   2,21% 

Kruisem     15.747   5,31% 

Lierde     6.573   2,22% 

Maarkedal   6.337   2,14% 

Nazareth     11.701   3,94% 

Oosterzele   13.678   4,61% 

Oudenaarde   31.587   10,65% 

Ronse     26.375   8,89% 

Sint-Martens-Latem   8.366   2,82% 

Sint-Lievens-Houtem 10.397   3,50% 

Wortegem-Petegem 6.395   2,16% 

Zottegem   26.685   9,00% 

Zwalm     8.165   2,75% 

Zulte     15.779   5,32% 

            

     Totaal : 296.660   100,00% 

  



 BESLUIT :  

Art.1.- De gemeente Horebeke treedt toe tot het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een 

schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennnen, 

Art.2.- De stad Deinze zal optreden als beherende gemeente. 

Art.3.- De overeenkomst met statutaire draagkracht wordt goedgekeurd. 

Art.4.- De heer Guy Glorieux, schepen wordt aangesteld als effectief lid voor het beheerscomité. 

Art.5.- Mevrouw Janna Bauters, schepen, wordt aangesteld als plaatsvervangend lid voor het beheerscomité. 

Art.6.- De wnd.gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het besluit. 

Art.7.- Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de gemeenteraad op de webtoepassing van de 

gemeente. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (artikel 285 § 1, 1° en § 

3, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). 

 

 

Aanvullende punten voor de agenda van 27.04.2020, ingediend door de partij N-VA /CD&V: 

 

19. Voorzien in een voorraad mondmaskers voor onze inwoners. 

De beslissing zoals genomen door het schepencollege wordt bijgetreden door de raadsleden.  

20. Faciliteren van bijkomende leslokalen voor de kinderen van onze gemeenteschool. 

Na besprekingen met de directeur blijkt dit punt niet aan de orde te zijn. 

21. Bijkomende steunmaatregelen voor onze lokale ondernemers ingevolge de Covid-19 crisis  

De gemeenteraad beslist dit punt te verdagen naar een volgende vergadering. Het college bekijkt de mogelijkheden en 

gevolgen van dit voorstel. 

22. Afsluiten van A. Hansstraat voor gemotoriseerd verkeer. 

De beslissing zoals genomen door het schepencollege wordt bijgetreden door de raadsleden.  

23. Vragen en antwoorden: 

a) Notulen schepencollege 

Raadslid Hebbrecht vraagt de notulen van het college tijdig aan te leveren. Raadslid Verscheure treedt dit bij. 

b) Te weinig kandidaten Intergecoro:  

Raadslid De Sutter vraagt welke groepen ondervertegenwoordigd blijven en wat plan van aanpak is gezien dit een 

verplicht gegeven is? 

 Schepen Bauters antwoordt dat er verschillende oproepen geweest zijn en dat kandidaturen met mondjesmaat 

binnenkomen. Ondertussen zijn er voldoende muv de handelaren. Er is ook een probleem met man/vrouw 

verhouding, er zijn tot op heden te weinig vrouwen. De voorlopig laatste oproep staat gepland begin mei. 

c) Trage wegenplan zoals besproken in college 

Raadslid Verscheure vraagt wie de belanghebbenden juist zijn, ook of inwoners actief in toeristische sector en 

aangelanden hierbij kunnen betrokken worden en aan wie de rapportering zal gebeuren. 



 Schepen Bauters antwoordt dat RLVA als projecttrekker de belangengroepen aanschrijft. Naar analogie met 

andere gemeenten zijn dit de landbouwverenigingen, de wandelclubs en Natuurpunt. Daarnaast werkt RLVA 

nauw samen met Toerisme Oost-Vlaanderen en de provincie. Er komen ook infomomenten voor inwoners, 

handelaars, … om insteek te geven. Het trage wegenplan is in eerste instantie een wenselijkheidskaart, 

dewelke af moet zijn tegen eind 2021, en dus nog niet definitief. Na publieksmomenten wordt pas overgegaan 

tot uitvoeringsplan. Dan kan er met kleine groepjes aangelanden eventueel nog aan gesleuteld worden.  

De rapportering verloopt via de infomomenten (voor inwoners en dus ook raadsleden) en via de provincie. 

d) Mooimakersacties 

Raadslid Moerman vraagt of er nu ingetekend werd op de nieuwe acties.  

 Schepen Blommaert antwoordt dat er inderdaad premies tot 30 000 € zijn, maar dat de administratieve 

rompslomp te groot is voor onze kleine gemeente. IVLA heeft het initiatief al genomen en zal de acties dus 

coördineren en wij sluiten daarop aan.  

Raadslid Moerman oppert dat er dus geen afweging gebeurd is. 

 Schepen Blommaert antwoordt dat de huidige personeelsbezetting indachtig  en het feit dat IVLA hiermee al 

bezig was, het meest opportune is dat wij gebruik maken van de diensten van de intercommunale om de 

resultaten te bereiken. Wij tekenen dus niet individueel in, maar wel via de intercommunale.  

e) Beleid omgevingsvergunningen 

Groen stelt zich vragen bij de afwegingen en de coherentie van het toestaan van deze vergunningen. 

 Burgemeester Browaeys vraagt dit punt te verdagen naar een volgende zitting om een correct antwoord te 

kunnen geven. Hiermee wordt akkoord gegaan.  

f) Verkeersplateau Matersestraat 

Raadslid De Sutter vraagt op welke basis dit beslist werd. 

 Schepen Blommaert antwoordt dat het schepencollege dit beslist heeft omdat de snelheid daar niet 

gerespecteerd werd.  

Raadslid De Sutter vraagt of dit er ook op andere plaatsen kan komen. 

 Schepen Blommaert antwoordt dat dit er ook, onder de vorm van een proefopstelling, ter hoogte van Smarre 

31 komt van zodra er terug samengewerkt mag worden. Na 6 maanden wordt de afweging gemaakt en indien 

positief zullen er ook plateaus komen op de andere plaats op Smarre en de Meersestraat. 

g) Impact Corona op budgetteerde uitgaven 

Raadslid Moerman vraagt of er bepaalde zaken geschrapt werden naar aanleiding van Coronamaatregelen. 

 Schepen Bauters antwoordt dat de intercommunales en bedrijven waarmee samengewerkt wordt nog volop 

doorwerken achter de schermen en dat er dus voorlopig nog niets geschrapt werd in de hoop dat alles zal 

kunnen doorgaan zoals gepland. Indien er toch geschrapt moet worden, zal dit tijdig worden besproken. 

h) Vl. Minister van Binnenlands Bestuur vraagt te investeren in 1 boom en 1 m haag per inwoner 

Raadslid Hebbrecht vraagt hoe de gemeente dit punt zal realiseren 

 Burgemeester Browaeys antwoordt dat dit eventueel kan op de grond in eigendom van OCMW, maar dat deze 

voorlopig verpacht worden. Het kan ook op grond van het vroegere containerpark, maar dit wordt nu gebruikt 

als opslagruimte. 

Raadslid Hebbrecht vraagt het gehele openbaar domein en eventueel natuurgebied in aanmerking te nemen. 

 Schepen Bauters antwoordt dat het voorstel, voor 1 boom en ½ m haag, nog niet op punt staat. Van zodra dit 

het geval is, wordt het punt herbekeken, maar vooralsnog blijft het standpunt ongewijzigd . 

i) Laadpaal  

Raadslid Verscheure vraagt naar het gebruik van de laadpaal op Sint-Kornelisplein. 

 Schepen Blommaert antwoordt dat de gegevens werden opgevraagd bij Fluvius en dat er 9 gebruikers waren 

met 18 laadbeurten. Het voorgaande jaar waren dat 13 gebruikers met 21 laadbeurten. Relatief weinig, maar 

het gebruik zal naar de toekomst toe alleen maar groeien.  

j) Aanwervingsbeleid 



Raadslid De Sutter vraagt hoe Horebeke de toenemende verantwoordelijkheden zal opvangen en hoe het zit met de 

gegevensbescherming en het beveiligen van de data. 

 Burgemeester Browaeys antwoordt dat Horebeke samenwerkt met de provincie die alles continue opvolgt en 

controleert en dat bij ons alles snor zit. Schepen Bauters legt uit dat er een samenwerkingsovereenkomst met 

de provincie werd afgesloten waarin zij een ambtenaar ter beschikking stelt van onze administratie specifiek 

voor beveiliging van persoonsgegevens en data.   

k) Aanvraag motorcross  

Raadslid Verscheure vraagt meer details over deze aanvraag. 

 Burgemeester Browaeys antwoordt dat de aanvraag uitgaat van MCLB met zetel in Roosdaal. De cross zou 

plaatsgevonden hebben in de Broekestraat, maar zal omwille van de Coronamaatregelen vermoedelijk niet 

doorgaan. Burgemeester Browaeys legt uit dat er in navolging van het VLAREM geen toestemming of 

vergunning vereist is van de gemeente en dat een simpele melding volstaat. Het college heeft wel de nodige 

voorwaarden opgelegd, zoals een parkeerverbod op de Broekestraat. 

Raadslid Hebbrecht vraagt of het college dit initiatief gunstig gezind is  

 Burgemeester Browaeys legt uit dat het niets te maken heeft met het al dan niet gunstig gezind zijn. Een 

gemeente kan louter akte nemen en dus niet beslissen over het al dan niet doorgaan ervan. Wel kan ze voor-

waarden opleggen om alles in goed banen te leiden.  

Raadslid Verscheure vraagt of dit dus met de eigenaar van de grond werd overeengekomen. 

 Burgemeester Browaeys bevestigt dit.  

l) Gemeenteraad afgelasten  

Raadslid Moerman vraagt om naar de toekomst toe geen gemeenteraden meer af te gelasten. 

m) Verbranden afval  

Raadslid Hebbrecht vraagt wat gemeente doet om inwoners te informeren over de regels en de mogelijke alternatieven 

 Burgemeester Browaeys antwoordt dat de politie gecontacteerd dient te worden bij het vaststellen van een 

inbreuk. Indien men deze stap te groot vindt, kan er altijd gebeld worden naar de burgemeester zelf. De regels 

en eventuele alternatieven kunnen in een volgende editie van Heerlijk Horebeke opgenomen worden.  

n) Waterzuiveringswerken Fonteinstraat, Vrijsbeke en Korsele 

Raadslid De Sutter vraagt een stand van zaken hieromtrent, alsook communicatie naar inwoners toe. 

 Schepen Blommaert antwoordt dat het dossier in handen van Farys werd ingediend bij VMM, maar dat er nog 

enkele opmerkingen waren. Het studiebureau zet deze op punt zodat het omgevingsdossier kan ingediend 

worden en de aanbestedingen kunnen gebeuren.  

Het dossier in handen van Aquafin voor Korsele, Rokegem, Kerkplein en aanverwante zijstraten is in volle 

voorbereiding en zou tegen eind dit jaar rond moeten zijn zodat de aanbestedingen kunnen gebeuren begin 

2021 om de werken te kunnen starten in april 2021. 

Raadslid Hebbrecht vraagt wanneer de inwoners geinformeerd zullen worden 

 Schepen Blommaert antwoordt dat eens het dossier goedgekeurd is de inwoners zullen uitgenodigd worden 

voor de toelichtingen door Aquafin, Farys en de aannemer(s). De juiste startdatum kan pas meegedeeld 

worden van zodra de goedkeuring binnen is.  

o) Politiezone 

Raadslid Verscheure vraagt naar de problematiek van de politiezone naar aanleiding van de mogelijke uittreding van 

Maarkedal en de minieme bezetting ’s avonds en in weekends (slechts 2 agenten voor de hele zone) en de impact 

ervan op Horebeke. Hij vraagt of geïnvesteerd kan worden in anpr camera’s? 

 Burgemeester Browaeys antwoordt dat er half juni een nieuwe vergadering gepland is met de burgemeesters 

en politieorganen en dat daar meer info zal gegeven worden. Voor Horebeke is het belangrijk dat er genoeg 

politie moet zijn die ook dicht bij de bevolking staat. De politiezone onderzoekt nu nog hoe dit zal aangepakt 

worden.  

De anpr camera’s zijn er in onze zone nog niet, omdat de technologie eerst geëvalueerd moet worden en het 

kostenplaatje niet gering is.  



De situatie aangaande de minieme bezetting zou tijdelijk is, maar ook hier wordt meer info verwacht op de 

vergadering van half juni. 

p) Ruiming gracht A. Hans door provincie 

Raadslid Hebbrecht vraagt, naar aanleiding van de drastische aanpak van de provincie qua ruimen, de gemeente te 

controleren dat toekomstige snoei en ruimen gebeurt met respect voor landschap en natuurelementen. Verder vraagt 

hij de houtkant te herstellen. 

 Schepen Blommaert zegt dat de provincie de gracht bij het ruimen niet beschadigd heeft en dat ze enkel 

drainagebuizen uit het land vrijgemaakt heeft en daarbij niet dieper of breder gegaan zijn. Hij voegt toe dat 

waterlopen in beheer zijn van de provincie en dat gemeenten hier niets aan te zeggen hebben.  

Raadslid Verscheure vraagt, naar aanleiding van zijn vaststelling dat de weg aan het verzakken is en zijn vermoeden 

dat de gracht toch dieper en breder is, een boze brief naar de provincie te sturen.  

q) Opruimen glas naast glasbol 

Raadslid De Sutter vraagt het glas naast de glasbol op te ruimen om het veilig te houden voor de kinderen. 

 Burgemeester Browaeys antwoordt dat er 1 à 2 keer per week opgeruimd wordt en dat erbij melding direct 

ingegrepen wordt. 

Raadslid De Sutter vraagt of er kan nagekeken worden om deze eventueel op een andere plaats te zetten.  

 Burgemeester Browaeys antwoordt dit te bekijken. 

r) Beschermen kippen 

Raadslid Hebbrecht vraagt de gemeente om via Heerlijk Horebeke inwoners tips te geven hoe kippen te beschermen 

tegen vossen. 

s) Onkruidbestrijding  

Raadslid Hebbrecht vraagt of alle stoepen nu via gasverbranding onkruidvrij gemaakt gaan worden en vraagt ook om 

via Heerlijk Horebeke onkruidbestrijdingstips mee te geven aan inwoners. 

 Schepen Blommaert antwoordt dat onkruidbestrijding via gasbrander eerder selectief zal gebeuren en dat 

particulieren beter onkruid wieden ipv naar een gasbrander grijpen.  

 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De adjunct-algemeen directeur, 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper. 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Browaeys 

 


