GEMEENTEBESTUUR

Horebeke, 8.11.2019

Geachte,
U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op maandag 18 november
2019 om 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis.
Volgende punten worden behandeld in openbare zitting
1. Goedkeuren van de notulen en zittingsverslag van de voorgaande zitting.
2. Eredienst – V.P.K.B. Horebeke – Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 – 2025
3. Eredienst – V.P.K.B. Horebeke – Aktename van het budget 2020
4. TMVS - Buitengewone algemene vergadering van de TMVS van 10.12.2019. – Goedkeuring van
de agenda en vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, mevr. Sabine
Roobroeck.
5. TMVS - Buitengewone algemene vergadering van de TMVS van 10.12.2019 – Goedkeuring van
de statutenwijziging.
6. TMVW - Buitengewone algemene vergadering van de TMVW van 19.12.2019. - Goedkeuring van
de agenda en vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers, dhr. Hendrik
Blommaert en Bruno Vander Linden)
7. TMVW - Buitengewone algemene vergadering van de TMVW op 19.12.2019.
Goedkeuring van de statutenwijziging.
8. SOLVA - Algemene Vergadering op 11 december 2019. - Goedkeuren van de agenda en
vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, dhr. Hendrik Blommaert.
9. IVLA - Algemene vergadering van 18.12.2019. – Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, dhr. Hendrik Blommaert.
Agenda :
1.Beleidsplan IVLA 2020-2025
2.Begroting IVLA 2020.
3.Kruisparticipatie met IMOG (uitwisseling van 1 aandeel)
4.Kruisparticipatie met ILvA (uitwisseling van 1 aandeel)
5.Lidmaatschap bij Solva (1 aandeel)
Varia

10. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein. Verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
De gemeenten kunnen aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor de hinder op het
gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.
De forfaitaire retributie wordt driejaarlijks vastgelegd op basis van gegevens uit de voorbije 3 jaar en
bedraagt voor onze gemeente 3.579,99 EUR voor de elektriciteit en 712,78 EUR voor de gasleidingen.
11. Gemeentelijk zwerfkattenbeleid. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur van Horebeke en de vzw RATO.
De steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor zwervende, verloren of achtergelaten dieren op hun
grondgebied;
De gemeente is voor de rattenbestrijding aangesloten bij de vzw RATO en deze vzw verleent naast het
basiscontract voor muskus- en bruine ratbestrijding ook extra dienstverlening op gebied van de
zwerfkattenproblematiek.
De kostprijs voor deze dienstverlening bedraagt voor onze gemeente € 1.168,43
12. Lokaal Overleg Kinderopvang gemeenten Brakel en Horebeke. – Goedkeuren van de statuten van
de adviesraad.
De gemeenten Brakel en Horebeke hebben een adviesraad voor kinderopvang opgericht conform het
besluit van de Vlaamse regering van 24.5.2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang. De zetel ervan
is gevestigd in het gemeentehuis van Brakel.
Het lokaal overleg behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak, die rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,
de kinderopvang aanbelangen, betreffende kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Het ontwerp van statuten van de adviesraad werd reeds goedgekeurd door het Gemeentebestuur van
Brakel. Thans wordt de goedkeuring vanwege onze gemeente gevraagd.
13. Aanvullend politiereglement tot invoering van eenrichtingsverkeer en tonnagebeperking op het
weggedeelte tussen de Dorpsstraat en ‘t Horenbecca.
Het college stelt voor om eenrichtingsverkeer in te voeren op het weggedeelte tussen de Dorpsstraat (ter
hoogte van het huisnummer 32) en restaurant ’t Horenbecca, in de richting van Rokegem.
Tevens wordt een tonnagebeperking ingevoerd, nl. tot 3,5 ton.
14. Vragen en antwoorden
Horebeke, 8.11.2019.

