GEMEENTEBESTUUR

Horebeke, 22.05.2017.

Geachte,
U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 30 mei 2017 om
19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Volgende punten worden behandeld :
1.

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

2.

Personeel. – Rechtspositieregeling. - Aanpassing fietsvergoeding met ingang van 1.5.2017.
De fietsvergoeding van het gemeentepersoneel mag worden verhoogd tot € 0,23 per km.
De vergoeding is vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen op voorwaarde dat het
wettelijk voorziene bedrag niet overschreden wordt. Dit bedrag is thans € 0,23).

3.

Personeel. – Rechtspositieregeling. - Verhoging van het werkgeversaandeel in de
maaltijdcheques met ingang van 1.5.2017.
De werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques mag worden verhoogd tot € 6,91 per cheque. De
werknemersbijdrage bedraagt € 1,09 per cheque. Totale waarde per cheque : € 8,00.

4. GASELWEST. - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van Gaselwest op
23.06.2017.
Agenda :
1. Statutenwijzigingen:

a.
b.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van de statutenwijzigingen
Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
Kennisneming verslagen raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System
Operator cvba en Fluvius cvba
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen.

5. FIGGA. – Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 23.06.2017.
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2016
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

6. FIGGA. – Aanduiden van een volmachthouder en een plaatsvervanger op de (buitengewone)
algemene vergaderingen.
De aanduiding van de volmachthouders dient voor elke algemene vergadering herhaald te worden.
Mevr. Janna Bauters werd laatst aangeduid als volmachthouder. Mevr. Iris De Martelaere werd
aangeduid als haar plaatsvervanger.

7. SOLVA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socioeconomische expansie). – Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering van
maandag 19 juni 2017. - Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Agenda :
1. Samenstelling van het bureau.
2. Statutenwijziging SOLVA : ontwerp tot wijziging .
3. Verplaatsen maatschappelijke zetel SOLVA
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016.
5. Jaarrekening per 31 december 2016.
6. Verslag van de Commissaris.
7. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.
Het is niet nodig om nog een vertegenwoordiger aan te duiden.
Dhr. Hendrik Blommaert werd op 22.10.2013 aangesteld tot het einde van de legislatuur.
Hij wordt opgedragen voormelde agendapunten goed te keuren.

8. TMVW. - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van 30.06.2017. Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Agenda :
1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreiding van toetredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016
5. Verslag van het college van commissarissen
6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.
Dhr. Hendrik Blommaert, schepen, werd reeds eerder als gemeentelijk vertegenwoordiger
aangesteld. Hij wordt opgedragen om de punten van de agenda goed te keuren.

9. TMVW. - Goedkeuren van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
30.06.2017. – Transitie TMVW. – Oprichting TMVS. – Aanduiden gemeentelijke
vertegenwoordigers. - Vaststellen mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.
De omvangrijke agenda en de toelichting vindt u als bijlage.

10. TMVW. - Goedkeuring van de statutenwijziging.
Ingevolge het decreet van 25.04.2014 moeten de statuten van de intercommunale (IC) TMVW
worden aangepast. Meer bepaald de artikelen omtrent de organisatie en de werking die conform het
decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) worden vooropgesteld.
Ingevolge de voorgenomen afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS werden alle
verwijzingen naar dergelijke activiteiten verwijderd uit de tekst van de ontwerpstatuten.
De wijzigingen worden in bijlage artikelsgewijs toegelicht.

11. I.VL.A. –. – Goedkeuren van de agenda van de Algemene vergadering van 29.06.2017.
Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Agenda :
1. Jaarverslag Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2016.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016.
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
Varia.
Onze huidige vertegenwoordiger is Robert De Meuleneire.
Zijn mandaat loopt nog tot het einde van de lopende legislatuur.

12. Principebeslissing betreffende de openbare verkoop van de voormalige dekenij in de
Dorpsstraat 19 te Horebeke. – Machtiging aan het college voor het aanduiden van een
notaris en het gunnen van de begeleidingsopdracht aan SOLVA.
De dekenij in de Dorpsstraat 19 te Horebeke wordt niet meer bewoond en is nu ook volledig
ontruimd.
Het college stelt voor om het gebouw te verkopen.
De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 2.750 m² en vergt veel onderhoud.
Het college vraagt de machtiging voor het aanstellen van de notaris. SOLVA kan worden
aangesteld voor de begeleiding van de opdracht (o.a. het opvragen van de noodzakelijke attesten,
het schattingsverslag, enz.)
13.

Eredienst. – Verenigde Protestantse Kerk. – Advies jaarrekening 2016.
Exploitatieuitgaven :

€ 30.161,86

Investeringsuitgaven :

€ 20.046,78

Exploitatieontvangsten :

€ 17.089,93

Investeringsontvangsten

€ 20.046,78

Tekort :

€ 13.071,93

Overschot :

€ 0,00

Tekort vorige jaren :

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Overschot vorige jaren :
Exploitatietoelage gemeente :
Positief resultaat :

€ 687,06
€ 13.540,00
€ 1.155,13

14. OCMW. – Kennisname van de jaarrekening 2016
De jaarrekening werd vastgesteld door de Raad van het OCMW in zitting van 4.5.2017.
De voorzitter van het OCMW zal een korte toelichting geven.
De gemeenteraad kan eventuele opmerkingen overmaken aan de heer Gouverneur

15. Jaarrekening 2016 van de gemeente.
Er zijn drie te onderscheiden resultaten:
•

het exploitatieresultaat (dagelijkse werking) heeft een positief saldo van € 516.135,82.

•

het investeringsresultaat (= de investeringsprojecten in wegen, gebouwen…) werd afgesloten
met een negatief resultaat van € 342.315,27

•

het derde resultaat heeft betrekking op de opname van nieuwe leningen en het terugbetalen
van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen en werd afgesloten met een positief saldo
van € 13.067,00. Er werden in 2016 geen nieuwe leningen opgenomen.

De drie resultaten samen geven voor het dienstjaar 2016 een positief saldo van € 186.887,55. Als
we bij dat resultaat het overschot van de vorige jaren (€ 4.062.531,18) bijtellen, maakt dit dat de
gemeente op 31 december 2016 over een totaal bedrag van € 4.249.418,73) aan financiële
middelen beschikt.

Volgend agendapunt wordt op verzoek van de partij N-VA toegevoegd aan de agenda :

16. Motie “Rookmelders voor de inwoners van Horebeke”.
Dit voorstel wordt toegelicht in de bijlage.

17. Vragen en antwoorden.

