ZITTING VAN 08 februari 2021

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, Bart Van de Water en
Filip Hebbrecht, raadsleden.
Katrien Blommaert, algemeen directeur.

VERONTSCHULDIGD : ---

CONFORM HET BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER GAAT DE RAADSZITTING DOOR VIA
MICROSOFT TEAMS EN KAN DE OPENBARE ZITTING GEVOLGD WORDEN VIA LIVESTREAM
IN OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting.
De notulen van de vorige openbare gemeenteraadszitting worden als volgt aangepast: punt 9: 02/2020
wordt gewijzigd naar 03/2021
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 17.12.2020 wordt goedgekeurd met éénparigheid
van stemmen.
Voor de weergave van de opmerkingen in verband met dit verslag, de vragen en de debatten errond
wordt verwezen naar het zittingsverslag.
Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geldt de audio-opname als zittingsverslag.
(artikel 32 § 2 van het huishoudelijk reglement).

2. Bekrachtiging protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Horebeke – handhaven van
quarantaineregels
De gemeenteraad,
Gelet het protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en
Gezondheid (AZG) naar de gemeente Horebeke;
Gelet op het positief advies van DPO Ellen Maes;
Overwegende dat de gegevens die via het protocol worden medegedeeld enkel zullen worden gebruikt
om aan quarantainehandhaving te doen;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 21 november 2003 art. 34/1 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering 8 januari 2021 tot uitvoering van art. 34/1, tweede

lid, en het artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid;
Overwegende dat het afgesloten protocol gepubliceerd wordt op de website van de gemeente
Horebeke;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. – Het protocol afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens – in het kader van de quarantainehandhaving - wordt bekrachtigd.
3. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst en protocol 2 tussen het Agentschap Zorg en
Gezondheid en de gemeente Horebeke – contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID19-pandemie
De gemeenteraad,
Gelet het protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en
Gezondheid (AZG) naar de gemeente Horebeke op 09.01.2021;
Gelet op het positief advies van DPO Ellen Maes dd. 11.01.2021;
Overwegende dat de gegevens die via het protocol worden medegedeeld enkel zullen worden gebruikt
om aan bronopsporing te doen;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 21 november 2003 art. 34/1 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering 8 januari 2021 tot uitvoering van art. 34/1, tweede
lid, en het artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid;
Overwegende dat het afgesloten protocol gepubliceerd wordt op de website van de gemeente
Horebeke;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1– Het protocol afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens – in het kader van bronopsporing - van het AZG naar de gemeente
Horebeke wordt bekrachtigd.
4. Financiën – Kennisname van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de
jaarrekening 2019 van de gemeente Horebeke
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen, en in het bijzonder artikelen 30 tot en met 45;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschiften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de

beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; en in het bijzonder de artikelen 5
tot en met 8 en 11 tot en met 13;
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2019 op de gemeenteraad van 29.06.2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 14.12.2020 tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van
de gemeente Horebeke;

NEEMT KENNIS VAN:
Art.1.- De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie OostVlaanderen inhoudende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de
gemeente Horebeke,
Art.2.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
5. Erediensten – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart – Advies over de jaarrekening van
2020
De gemeenteraad,
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 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te
Horebeke, vastgesteld door de kerkraad op 18.01.2021 met een exploitatieoverschot van € 7338,57 en
met een investeringsoverschot van € 0;
Overwegende dat uit de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2020 blijkt dat het boekjaar 2020
wordt afgesloten met een batig saldo van € 7.338,57
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2020 in overeenstemming is met de
stand van de financiële rekeningen op 31.12.2020;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaart, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 18.01.2021 :
Exploitatieuitgaven :
Exploitatieontvangsten :
Tekort :

€ 17.962,56
€ 3.264,58
€ 14.697,98

Investeringsuitgaven :

€ 30.247,20

Investeringsontvangsten

€ 26.700,90

tekort :

€ 3.546.30

Overschot vorige jaren :

€ 11.977,39

Exploitatietoelage gemeente :

€ 10.059,16

Positief resultaat :

€ 7338,57

Overschot vorige jaren :

Positief resultaat

€ 3.546,30

€ 0,00

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek Onze-Lieve-VrouwHemelvaart, de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het Bisdom Gent, erkend
representatief orgaan.

6. Samenwerkingsverbanden – Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Samenstelling

De Burgemeester-voorzitter besluit dit punt te behandelen in de besloten zitting daar dit punt
betrekking heeft op de persoonlijk levenssfeer.

7. Actieplan gronden Vlaamse besturen – de gemeenteraad stelt vast voor welke gronden sociale
ontwikkeling mogelijk is

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder artikel 2.6-8, artikel 5.107 en deel 2 van
boek 2;
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 20202025;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2019 met betrekking tot de toetreding tot het intergemeentelijke
project lokaal woonbeleid Oudenaarde Kruisem Wortegem-Petegem Horebeke met SOLVA als
initiatiefnemer;
Overwegende het overzicht van gronden Vlaamse besturen waarvoor een uitsluitingsgrondt geldt,
aangevuld met kaartweergave;
Overwegende dat de gemeenten die het opgelegde Bindend Sociaal Objectief (BSO) voor sociale
huurwoningen nog niet behaald hebben, het bouwpotentieel moeten onderzoeken van de gronden in
eigendom van de Vlaamse besturen;
Overwegende dat de gemeente Horebeke tegen 2025 18 sociale huurwoningen dient te realiseren en dat
er sinds de nulmeting in 2007 geen enkele sociale huurwoning werd gerealiseerd;

Gelet op het art. 4.1.7. van het Decreet Grond- en Pandenbeleid waardoor steden en gemeenten verplicht
de gezamenlijke oppervlakte van onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van de Vlaamse
besturen moeten berekenen;
Overwegende dat de steden en gemeenten erover moeten waken dat de diverse Vlaamse besturen acties
ondernemen zodat het bindend objectief voor sociale huurwoningen tegen 2025 behaald wordt; de
gemeenteraad moet daarvoor een actieprogramma vaststellen;
Overwegende dat voor de gemeente Horebeke de opmaak van een actieprogramma tegen eind 2020 een
verplichte activiteit is in het subsidiedossier intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid; De
gemeente Horebeke maakt deel uit van het IGS-project lokaal woonbeleid Oudenaarde, Kruisem,
Wortegem-Petegem, Horebeke met SOLVA als initiatiefnemer;
Overwegende dat de gronden die in aanmerking komen voor het actieprogramma alle ‘bebouwbare’
onbebouwde bouwgronden en kavels zijn, waar op basis van de bestemming ontwikkeling van
woningbouw mogelijk is.
Overwegende dat door de opmaak van een gemeentelijk actieprogramma de gemeente zicht krijgt op
het aantal en de oppervlakte van de gronden die in eigendom zijn van de Vlaamse besturen.
Overwegende dat voor bepaalde gronden een uitsluitingsgrond geldt (bijvoorbeeld indien ze verpacht
zijn of nuttig zijn voor de uitoefening van de taak van het Vlaams bestuur); Die gronden komen niet in
aanmerking voor het actieprogramma;
Overwegende dat de gemeenteraad in deze beslissing vaststelt voor welke gronden een sociale
ontwikkeling mogelijk is; In een latere beslissing zal de gemeenteraad dan bepalen waar een sociaal
woonaanbod gerealiseerd zal worden; Dit na overleg met de Vlaamse besturen en de sociale
woonorganisaties.
Overwegende dat volgende stappen reeds gezet zijn:
• Opmaak kaartmateriaal ‘bebouwbare onbebouwde bouwgronden en kavels’ op basis van het
Register Onbebouwde Percelen (= ROP).
• Bespreken gronden en kavels in eigendom van GEMEENTE en OCMW met de
stedenbouwkundige dienst en de beleidsverantwoordelijken met als doel gronden en kavels die
niet geschikt zijn omwille van uitsluitingsgronden op te sporen. In dit geval tellen ze niet mee
voor het actieprogramma.
• Aanschrijven Vlaamse besturen met als doel gronden of kavels die niet geschikt zijn omwille
van uitsluitingsgronden, op te sporen. In dit geval tellen ze niet mee voor het actieprogramma.
• Verwerken uitsluitingsgronden en opmaak ontwerp actieprogramma gronden Kruisem
• Bespreking op lokaal woonoverleg op 25 november 2020.
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1-. Er zijn geen percelen in de gemeente die voor het actieprogramma, zoals bedoeld in art. 4.1.8.
van het Decreet Grond- en Pandenbeleid in aanmerking komen.
Art. 2.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap Wonen Vlaanderen.
8. Motie – oprichting seniorenraad

De gemeenteraad,
Gelet op de aanvullende dagorde ingediend door de fractie NV/A-CD&V en de fractie Groen om tot
oprichting van een seniorenraad over te gaan;

Overwegende dat de gemeenteraad van Horebeke in zitting van 08.02.2021 heeft besloten een
participatiereglement vast te stellen met als adviesraden: jeugdadviesraad, lokaal advies kinderopvang
en IGECORO;
BESLUIT met 7 neen-stemmen en 4 ja-stemmen (Filip Hebbrecht, Bart Van de Water, Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman) :
Art. 1-. De gemeenteraad besluit geen seniorenraad op te richten.

9. Motie – oprichting cultuurraad
De gemeenteraad,
Gelet op de aanvullende dagorde ingediend door de fractie NV/A-CD&V en de fractie Groen om tot
oprichting van een cultuurraad over te gaan;
Overwegende dat de gemeenteraad van Horebeke in zitting van 08.02.2021 heeft besloten een
participatiereglement vast te stellen met als adviesraden: jeugdadviesraad, lokaal advies kinderopvang
en IGECORO;
BESLUIT met 7 neen-stemmen en 4 ja-stemmen (Filip Hebbrecht, Bart Van de Water, Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman) :
Art. 1-. De gemeenteraad besluit geen cultuurraad op te richten.

10. Motie – oprichting sportraad
De gemeenteraad,
Gelet op de aanvullende dagorde ingediend door de fractie NV/A-CD&V en de fractie Groen om tot
oprichting van een sportraad over te gaan;
Overwegende dat de gemeenteraad van Horebeke in zitting van 08.02.2021 heeft besloten een
participatiereglement vast te stellen met als adviesraden: jeugdadviesraad, lokaal advies kinderopvang
en IGECORO;
BESLUIT met 7 neen-stemmen en 4 ja-stemmen (Filip Hebbrecht, Bart Van de Water, Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman) :
Art. 1-. De gemeenteraad besluit geen sportraad op te richten.

11. Motie – oprichting milieu- en natuurraad
De gemeenteraad,
Gelet op de aanvullende dagorde ingediend door de fractie NV/A-CD&V en de fractie Groen om tot
oprichting van een milieu- en natuurraad over te gaan;
Overwegende dat de gemeenteraad van Horebeke in zitting van 08.02.2021 heeft besloten een
participatiereglement vast te stellen met als adviesraden: jeugdadviesraad, lokaal advies kinderopvang
en IGECORO;

BESLUIT met 7 neen-stemmen en 4 ja-stemmen (Filip Hebbrecht, Bart Van de Water, Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman) :
Art. 1-. De gemeenteraad besluit geen milieu- en adviesraad op te richten.

12. Installatie van een fietshulppunt aan Haaghoek Horebeke
De gemeenteraad,
Gelet op het voorstel van de fractie Groen tot installatie van een fietshulppunt aan de Haaghoek te
Horebeke;
Overwegende dat er reeds offertes werden opgevraagd door het CBS voor de installatie van een
fietshulppunt;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1- De gemeenteraad besluit tot de installatie van een fietshulppunt te Horebeke.

13. Inzameling textiel
De gemeenteraad,
Gelet op het voorstel van de fractie Groen tot het herbekijken van het contract voor textielophaling;
Overwegende dat voor de textielinzameling door de intercommunale IVLA een contract werd
afgesloten;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1- De gemeenteraad besluit om dit punt mee te nemen naar de volgende vergadering van IVLA en
daar te bespreken.

14. Voorstel om watergieters te voorzien op kerkhof
De gemeenteraad,
Gelet op het voorstel van de fractie Groen tot het voorzien van watergieters op de verschillende
kerkhoven;
Overwegende dat er reeds bidons en bussen ter beschikking zijn om planten te begieten;
BESLUIT met 7 neen-stemmen en 4 ja-stemmen (Filip Hebbrecht, Bart Van de Water, Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman :
Art. 1- De gemeenteraad besluit om geen watergieters te voorzien om de kerkhove.

15. Mondelinge vragen en mededelingen

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar
het zittingsverslag en/of de audio-opname.

