
G E M E E N T E B E S T U U R  

 

 

 

Horebeke, 4 juli 2017. 

 

 

 

Geachte, 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op woensdag 12 juli 2017 om 

18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Volgende punten worden behandeld : 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad. 

2. Goedkeuren van de overeenkomst met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen voor de realisatie van het bindend sociaal objectief. 

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2017 hechtte Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans 

haar goedkeuring aan de lijst met de definitieve onderverdelingen van gemeenten in categorieën in 

het kader van de voortgangstoets 2016. Het MB trad in werking op de datum van ondertekening. 

De gemeenten die in categorie 2b zijn ondergebracht, werden hierover in kennis gesteld. Zij 

kregen een uitnodiging voor een begeleidingsoverleg in de decentrale dienst van Wonen- 

Vlaanderen in hun provincie. Het doel van deze bijeenkomst was het faciliteren van de opmaak 

van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en met een of meer sociale 

woonorganisaties of lokale besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het engagement aan om 

in de periode 2017-2019 de maatregelen voor een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente 

op te starten.  

Uiterlijk op 14.7.2017 dient de gemeente een ondertekende overeenkomst aan het Agentschap 

Wonen-Vlaanderen te bezorgen. De overeenkomst moet worden aangevuld met een kopij van de 

beslissing van de gemeenteraad. 

Indien de gemeente dergelijke overeenkomst niet wil sluiten, dan gaat de minister op zoek naar 

een sociale woonorganisatie die bereid is het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van 

de gemeente te realiseren (artikel 22bis, §2, van de Vlaamse Wooncode) 

3. Goedkeuring van de jaarrekening interlokale vereniging “Erfgoed Vlaamse Ardennen”. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 29.09.2015 principieel beslist 

deel te nemen aan een samenwerkingsverband voor cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen met 

als doel via projecten het lokale cultureel erfgoed te versterken, de bevolking van de regio  te 

sensibiliseren en met participatie en gemeenschapsvorming te komen tot een gedragen identiteit en 

imago van de Vlaamse Ardennen; 

De gemeenteraad heeft zich op 29.12.2015 ertoe verbonden om samen met de andere gemeenten 

van de Vlaamse Ardennen een interlokale vereniging voor cultureel erfgoed op de richten. Het 

ontwerp van statuten werd goedgekeurd. 



Bij beslissing van de gemeenteraad dd. 28.04.2016 is de gemeente toegetreden tot de interlokale 

vereniging “Erfgoed Vlaamse Ardennen” met maatschappelijke zetel in het gemeentehuis, 

Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm. De statuten werden goedgekeurd. 

Conform het artikel 18 van de statuten is de gemeenteraad ertoe gehouden de jaarrekening goed te 

keuren. 

4. Vragen en antwoorden. 

Horebeke, 4 juli 2017. 


