ZITTING VAN 3december 2018.
AANWEZIG :

Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen;
Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW;
Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere,
Katelijn Moerman, Sonja De Keyzer, raadsleden;
Katrien Blommaert, algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD: Dieter Verscheure, Kristof Wittebroodt, Patrick Minnaert
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.
De notulen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Eredienst – V.P.K.B. – Aktename budgetwijziging 2018/01
Dhr. Hendrik Blommaert, voorzitter van de VPKB Horebeke, verlaat de vergaderzaal tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
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,
gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van
eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de VPKB-Horebeke, vastgesteld door de bestuursraad op 2.7.2013 en
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22.7.2013;
Gelet op het budget 2018 van de VPKB-Horebeke, vastgesteld door de bestuursraad op 30.10.2017 en de aktename
door de gemeenteraad op 28.12.2017;
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 2018/01 vastgesteld bij beslissing van de bestuursraad op 24.10.2018;
Overwegende dat de budgetwijziging 2018/1 geen overschrijding van de gemeentelijke bijdrage voor gevolg heeft; dat
een wijziging van het meerjarenplan niet vereist is;
Gelet op het gunstig advies dd. 8.11.2018 van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst;
Overwegende dat gemeenteraadslid Katelijn Moerman opmerkt dat de alle cijfermateriaal niet werd toegevoegd aan de
dagorde; en vraagt of het cijfermateriaal kan opgenomen worden als bijlage in de notulen;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Akte te nemen van de budgetwijziging 2018/01 van de VPKB-Horebeke, zoals vastgesteld door de
bestuursraad in zitting van 24.10.2018.
Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de VPKB-Horebeke, de Gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen en aan de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst.
Art.3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing
opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

3. Eredienst – V.P.K.B. – Aktename budget 2019
Dhr. Hendrik Blommaert, voorzitter van de VPKB Horebeke, verlaat de vergaderzaal tijdens de behandeling van dit agendapunt.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
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,
gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2014 - 2019 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op 2.7.2013
en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22.7.2013;
Gelet op het budget 2019 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 24.10.2018;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 in overeenstemming is met het goedgekeurde
meerjarenplan 2014 - 2019;
Gelet op het gunstig advies dd. 8.11.2018 van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst;
Overwegende dat gemeenteraadslid Katelijn Moerman opmerkt dat de alle cijfermateriaal niet werd toegevoegd aan de
dagorde; en vraagt of het cijfermateriaal kan opgenomen worden als bijlage in de notulen;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Akte te nemen van het budget 2019 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op
24.10.2018 :
Exploitatie
uitgaven:
ontvangsten:
tekort:
overschot vorige jaren
exploitatietoelage gemeente

26.758,00 €
12.079,00 €
14.679,00 €
0,00 €
14.679,00 €

Investeringen
uitgaven:
ontvangsten:
saldo:

11.500,00 €
11.500,00 €
0€

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B. Horebeke, de Gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44A te 1070 Brussel.

4. Eredienst – O.L.Vr. Hemelvaart – Aktename budget 2019

De Gemeenteraad,
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 de omzendbrief BB-2013/01 van 1.3.2013 betreffende de boekhouding van de besturen van eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, zoals vastgesteld door de
kerkraad in zitting van 24.04.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22.10.2013;

Gelet op het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 1.1.2014;
Gelet op het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 15.06.2015;
Gelet op het budget 2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting
van 25.09.2018;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan van de rooms-katholieke eredienst;
Overwegende dat gemeenteraadslid Katelijn Moerman opmerkt dat de alle cijfermateriaal niet werd toegevoegd aan de
dagorde; en vraagt of het cijfermateriaal kan opgenomen worden als bijlage in de notulen;
BESLUIT eenparig:
Art.4. -. Akte te nemen van het budget 2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, als volgt vastgesteld
door de kerkraad in zitting van 25.09.2018 :
Exploitatie-uitgaven:
Exploitatie-ontvangsten:
Overschot vorige jaren:
Exploitatietoelage gemeente:
Overschot exploitatie :

€ 20.694,00
€ 2.644,00
€ 6.067,22
€ 11.982,78
€ 0,00

Investeringsuitgaven:
€ 0,00
Investeringsontvangsten:
€ 0,00
Overschot/tekort eigen boeljaar: € 0,00
Overschot vorige jaren:
€ 1.695,91
Overschot investeringen:
€ 1.695,91

Art.5. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan :
 de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
 de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 het Bisdom Gent, Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent.

5. Aanvullend politiereglement naar aanleiding van doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen”
en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” op zondag 7 april 2019
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd
door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende
Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke
besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het
Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april
2003 tot hervorming van de adoptie;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen
die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties aan de
gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn
reglementen of verordeningen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende
gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zondag 7 april 2019 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde van
Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich meebrengt,
vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden
georganiseerd;
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel
toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg
moeten verhoogd worden;
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie
aangewezen is;
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige
afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de bewoners
langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de
bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende
hulpverlening kan gegarandeerd worden.
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de
wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de
openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 7 april 2019 slechts toegelaten op
voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en
schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2019 bij de
burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar
hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de
ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek
of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.

Artikel 2
Ten laatste op 17 maart 2019 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning
hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd
verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de commandant van de
brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend,
niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen
worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de
wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een
besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij
op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze
aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2019 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft.
De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of
gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een randactiviteit
en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of
genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen
veiligheidsvoorzieningen, enz …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk bepaalde
afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde (openbare rust,
openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde
plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare
veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn
omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten,
gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I en II, die
plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2019 gemeld
aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft.
De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator van een
randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één
inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone.

Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein,
dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en
3, dan wel artikel 6 van toepassing.

IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1, 4
en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de
burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico
van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden
opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een
randactiviteit verbieden.
Artikel 10
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.
6. Vaststellen van de dotatie 2019 aan de Politiezone Brakel
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens
de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus” van 18 oktober 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en het budget
2019;
Overwegende dat de gemeente Horebeke deel uitmaakt van de politiezone Brakel;
Gelet op het ontwerp van begroting 2019 zoals goedgekeurd door de Politieraad in zitting van 26.10.2018waarbij de
bijdragen van de gemeenten van de politiezone als volgt werden vastgesteld :
Budget 2019
Naam gemeente

gewone dienst

buitengewone dienst

1.291.870,00 €

84.841,00 €

Gemeente Horebeke

181.574,00 €

11.925,00 €

Gemeente Maarkedal

538.964,00 €

35.395,00 €

Gemeente Zwalm

627.941,00 €

41.239,00 €

2.640.349,00 €

173.400,00 €

Gemeente Brakel

Gelet op het K.B. dd. 5.9.2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :

Art.1.- De exploitatietoelage 2019 aan de Politiezone Brakel vast te stellen op € 181.574,00
Art.2.- De investeringstoelage 2019 aan de Politiezone vast te stellen op € 11.925,00
Art.3.- Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan :
 de voorzitter van de politiezone Brakel, Jagersstraat 29, 9660 Brakel.
 de Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent
Art.4.- In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing
opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

7. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – Verdeelsleutel en toekenning gemeentelijke dotatie 2019
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 15.05.2007 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen,
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie
voor de hulpverleningszones,
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie
aan de prezones en aan de hulpverleningszones,
Gelet op artikel 68 § 2 van de wet van 15.05.2007 betreffende de Civiele Veiligheid dat bepaalt dat de dotaties van de
gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de Zoneraad op basis van een akkoord tussen de
verschillende gemeenteraden;
Overwegende dat de berekening van de zonale verdeelsleutel jaarlijks wordt gemaakt en de procentuele verdeling
jaarlijks vastgelegd wordt op basis van de meest recente cijfers;
Gelet op de beslissing van de Zoneraad dd. 26.10.2018 waarbij de verdeelsleutel 2019 voor de gemeente Horebeke
bepaald werd op 1,4717 %
Overwegende dat de toepassing van de verdeelsleutel 2019 resulteert in volgende dotaties :
DOTATIES 2019

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Gemeente Brakel

€ 334.213

€ 77.652

Gemeente Herzele

€ 394.320

€ 112.962

€ 61.726

€ 23.594

Gemeente Kluisbergen

€ 170.082

€ 40.742

Gemeente Kruishoutem

€ 244.940

€ 77.428

Gemeente Maarkedal

€ 164.306

€ 59.150

Stad Oudenaarde

€ 792.739

€ 256.837

Stad Ronse

€ 627.882

€ 148.277

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

€ 241.971

€ 83.319

Gemeente Wortegem-Petegem

€ 171.799

€ 61.058

Gemeente Zingem

€ 180.815

€ 63.788

Stad Zottegem

€ 621.205

€ 173.348

Gemeente Zwalm

€ 188.277

€ 71.845

€ 4.194.275

€ 1.250.000

Gemeente Horebeke

BESLUIT EENPARIG :

Art.1.- De verdeelsleutel voor de berekening van de gemeentelijke dotatie 2019 aan de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen vast te stellen op 1,4717 %.
Art.2.- De gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen worden voor het jaar 2019 als volgt
goedgekeurd :


Exploitatietoelage : € 61.726,00



Investeringstoelage : € 23.594,00

Art.3.- De noodzakelijke kredieten op te nemen in het budget 2019.
Art.4.- Een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat van de zone (Christian.Bral@bvlar.be).
Art.5.- In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing
opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

8. Vaststellen van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing – Aanslagjaar 2019

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de
provincies;
Overwegende dat raadslid Katelijn Moerman stelt niet akkoord te gaan met het voorstel van de opcentiemen daar het
bestuur geen visie heeft, er geen geplande investeringen zijn en het geld wordt opgepot;
Overwegende dat de burgemeester verklaart dat de volgende jaren zal blijken bij de investeringen dat deze gelden
broodnodig zijn;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college;
BESLUIT met 7 ja-stemmen en 1 neen-stem vanwege de fractie N-VA :
Art.1. - Voor het aanslagjaar 2019 worden ten behoeve van de gemeente 755 opcentiemen op de onroerende
voorheffing geheven.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
9. Vaststellen van de personenbelasting – aanslagjaar 2019

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de aanvullende gemeentebelasting op de

personenbelasting te behouden op 7 %;
Overwegende dat raadslid Katelijn Moerman stelt niet akkoord te gaan met het voorstel van de opcentiemen daar het
bestuur geen visie heeft, er geen geplande investeringen zijn en het geld wordt opgepot;
Overwegende dat de burgemeester verklaart dat de volgende jaren zal blijken bij de investeringen dat deze gelden
broodnodig zijn;
BESLUIT met 7 ja-stemmen en 1 neen-stem vanwege de fractie N-VA :
Art.1.- Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Art.2.- De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis
van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Art.3.- De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe
belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Art.4.- Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

10. I.VL.A – Buitengewone Algemene Vergadering op donderdag 20.12.2018 – Goedkeuring van de agenda. –
Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen (afgekort I.VL.A) met zetel te Oudenaarde;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 8.11.2018 voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op
donderdag 20.12.2018 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda :
1. Beleidsplan I.VL.A. 2019
2. Begroting I.VL.A. 2019
3. Varia
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet tevens op het artikel 79, § 2 van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer het artikel 44 van
datzelfde decreet van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op I.VL.A;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28.5.2015 waarbij de heer Robert De Meuleneire, 1ste schepen,
wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 38 werd aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen van I.VL.A., dit tot het einde van de huidige legislatuur.
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van I.VL.A op donderdag 20.12.2018 .
Art.2. - De gemeentelijke vertegenwoordiger, 1ste schepen Robert De Meuleneire, Heerweg 38 te 9667 Horebeke, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de heer voorzitter van I.VL.A, MeersbloemMelden 46a te 9700 Oudenaarde.

11. TMVW ov – Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering te Brugge op vrijdag
21.12.2018. – Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 21 december 2018,
waarin de agenda werd meegedeeld ;
Gelet de bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking ;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet ;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVW
ov van 21 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen.
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1. Presentiegelden vanaf 2019
6.2. Overige
Varia
Art.2.- Dhr. Hendrik Blommaert, Broekestraat 25 te Horebeke te gelasten met de uitvoering van dit besluit en onverwijld een
afschrift van deze beslissing over te maken aan TMVW ov, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent en per elektronische post op
20181219BAVTMVS@farys.be.

8. Vragen en antwoorden
Vraag van gemeenteraadlid Katelijn Moerman aan schepen Hendrik Blommaert: een hele tijd geleden werd op de
gemeentraad goedgekeurd om in te schrijven op de ‘European Disability Card’. Hierover werd verder niets
meer vernomen? Schepen Hendrik Blommaert en de ad zullen dit verder bevragen.

De burgemeester-voorzitter sluit de zitting
De algemeen directeur,

Katrien Blommaert

De burgemeester-voorzitter,

Joseph Browaeys

