
 Horebeke, 17.09.2021 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 27.09.2021 

Geachte, 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd tot de vergadering van de gemeenteraad op maandag 27.09.2021  

om 20.00 uur in het gemeentehuis met onderstaande agenda.  

 

 

 

Volgende punten worden behandeld : 

In openbare zitting :  

1. Goedkeuren van de notulen en zittingsverslag van voorgaande zitting. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat  het zittingsverslag vervangen wordt 

door het audioverslag. 

Het audioverslag geeft een correcte weergave van de gevoerde gesprekken en tussenkomsten van de 

verschillende partijen. Het is beschikbaar op de website van de gemeente. 

2. Kennisname besluit Gouverneur nav  klacht wijziging huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn  

3. Bekrachtiging van het besluit – convenant en de oprichting van de interlokale vereniging 

“Ronde van Vlaanderen Cyclo” nav de Ronde van Vlaanderen cyclo op 18 september 2021. 

4. Financiën – Kennisname van de opvolgingsrapportering in het kader van art. 29 van het BVR 

5. Bekrachtiging van het besluit van het CBS van 22.07.2021 – Samenwerkingsovereenkomst met het 

Agentschap Zorg en Gezondheid bronopsporing en quarantaine coaching - verlenging 

6. Eredienst – VPKB – Aktename van de budgetwijziging 2021 

7. Eredienst – VPKB – Aktename van de wijziging meerjarenplan 2020-2025 



8. Eredienst – VPKB – Aktename van het budget 2022 

9. 

 

Erfgoed Vlaamse Ardennen – Goedkeuren van het activiteitenverslag 2020 en verslag van de 

accountant  

10. Samenwerkende maatschappij De Nieuwe Haard en Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen – Goedkeuren van de agenda BAV van 30.09.2021 en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger 

11. Vaststellen van het gebruiksreglement voor het voetbalterrein en de voetbalkantine op Stene, 

Horebeke 

12. Lokaal energie- en klimaatpact – Ondertekening principiële goedkeuring 

13. Vragen en antwoorden 

 

De algemeen directeur, 

 

 

Katrien Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

Cynthia Browaeys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Horebeke, 17.09.2021 

Dagorde OCMW-raad 

Zitting van 27.09.2021 

 

De OCMW-raad vindt plaats aansluitend op de gemeenteraad.  

Volgende punten worden behandeld : 

In openbare zitting :  

1. Goedkeuren van de notulen en zittingsverslag van voorgaande zitting. 

Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad bepaalt dat  het zittingsverslag vervangen wordt 

door het audioverslag. 

Het audioverslag geeft een correcte weergave van de gevoerde gesprekken en tussenkomsten van de 

verschillende partijen. Het is beschikbaar op de website van de gemeente. 

2. Kennisname besluit Gouverneur nav  klacht wijziging huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn  

3. Patrimonium – Pachtoverdracht 

4. Vragen en antwoorden 

 

 

 
De algemeen directeur, 

 

 

Katrien Blommaert 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

Cynthia Browaeys 

 

 

 


