
Z I T T I N G  V A N  1 6  O K T O B E R  2 0 1 7 .  

 

AANWEZIG :  Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen; 

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW; 

  Sabine Roobroeck, Kristof Wittebroodt, Iris De Martelaere,  

  Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Sonja De Keyzer en Patrick  

  Minnaert, raadsleden; 

  Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u 

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

Raadslid Dieter Verscheure van de N-VA fractie verklaart dat de notulen van de vorige vergadering niet volledig zijn. 

Meer bepaald omtrent het agendapunt nr. 4 betreffende de ten laste neming van de rentelasten in het kader van de 

Vlaamse Energielening. 

Dhr. Verscheure verklaart dat de voorzitter van de gemeenteraad gezegd heeft dat er enerzijds nog geen beslissing 

genomen is omtrent de leningslasten en anderzijds dat de inwoners die hiervoor een aanvraag indienen zullen geholpen 

worden.   

Het initiatief om te polsen of de gemeente als derde betaler wil optreden voor de betaling van de intrestlast op 

energieleningen wordt in dit geval, volgens dhr. Verscheure,  bij de burger gelegd. 

De gemeente moet dit al dan niet formeel aanbieden en haar inwoners informeren. 

De opmerkingen van dhr. Dieter Verscheure worden verworpen en de notulen worden met 9 ja-stemmen en  

2 neen-stemmen goedgekeurd. 

2. Eredienst. – Kerkfabriek Sint-Cornelius. – Aktename van de budgetwijziging 2017. 

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 Kerkfabriek Sint-Cornelius, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting 

van 17.4.2013 en geactualiseerd in zitting van de kerkraad van 16.09.2014; 

Gelet op de budgetwijziging 2017/1, vastgesteld bij beslissing van de kerkraad van 30.06.2017; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan van de rooms-katholieke eredienst; 

Overwegende dat dit advies pas ingediend werd bij de gemeente op 10.10.2017; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. -. Akte te nemen van het budgetwijziging 2017/1 van de Kerkfabriek Sint-Cornelius, zoals vastgesteld door de 

kerkraad in zitting van 30.06.2017. 

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek Sint-Cornelius, de Gouverneur van de 

provincie Oost-Vlaanderen en aan het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan. 



3. Eredienst. - Kerkfabriek Sint-Cornelius. - Aktename budget 2018. 

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 Sint-Cornelius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 

17.04.2013 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 16.9.2014; 

Gelet op het budget 2018 van de Kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 30.06.2017; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan van de rooms-katholieke eredienst; 

Overwegende dat dit advies pas op 10.10.2017 werd ingediend bij de gemeente; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. -. Akte te nemen van het budget 2018 van de Kerkfabriek Sint-Cornelius, zoals vastgesteld door de kerkraad in 

zitting van 30.06.2017 : 

Exploitatie-uitgaven: € 9.782,00 

Exploitatie-ontvangsten: € 510,00 

Tekort eigen boekjaar: € 9.272,00 

Overschot vorige jaren € 8.424,96  

Exploitatietoelage gemeente € 847,04 

Overschot exploitatie : € 0,00 

Investeringsuitgaven: € 0,00 

Investeringsontvangsten: € 0,00 

Tekort eigen boekjaar :  € 0,00 

Overschot vorige jaren : € 17.376,15 

 

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan  

 Kerkfabriek Sint-Cornelius,  

 de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 

 Bisdom Gent, Biezekapelstraat 4 te Gent. 

4. Eredienst. - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. - Aktename budget 2018. 

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 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting 

van 30.06.2017; 

Gelet op het gunstig advies dd. 25.09.2017 van het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan van de rooms-

katholieke eredienst; 

Overwegende dat dit advies pas op 10.10.2017 ingediend werd bij het gemeentebestuur; 

BESLUIT eenparig: 

Art.1. -. Akte te nemen van het budget 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, vastgesteld door de 

kerkraad in zitting van 30.06.2017 : 



 

Exploitatie-uitgaven: € 21.461,00 

Exploitatie-ontvangsten: € 3.164,00 

Tekort eigen boekjaar: € 18.297,00 

Overschot vorige jaren: € 5.286,52 

Exploitatietoelage gemeente: € 13.010,48 

Overschot exploitatie : € 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.2. - 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. Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur (artikel 43 - 9° van het Gemeentedecreet) en de voorwaarden 

waaronder de financieel beheerder de controle bedoeld in artikel 160 § 2 van het gemeentedecreet uitoefent. 

Gelet op artikel 43 § 2 - 9° van het Gemeentedecreet waarbij de gemeenteraad moet vaststellen wat onder het begrip 

dagelijks bestuur moet worden verstaan; 

Gelet op artikel 43 § 2 - 11° a van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat het college van burgemeester en 

schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur;  

Gelet op artikel 160 § 2 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad bepaalde categorieën van 

verrichtingen kan uitsluiten van de visumverplichting van de financieel beheerder; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; 

Op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.  - Onder het begrip dagelijks bestuur bedoeld in artikel 43 § 2 - 9° van het Gemeentedecreet moet worden 

verstaan: 

 Verrichtingen waarvan de kredieten op het exploitatie- of investeringsbudget voorzien zijn en waarvan het bedrag 

niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten die bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking kunnen worden geplaatst overeenkomstig artikel 42 § 1-1°a) van de wet van 17.06.2016 inzake 

overheidsopdrachten. 

 Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan de gegunde opdrachten die niet onder voormelde bepalingen vallen en 

voor zover die wijzigingen niet tot bijkomende uitgaven leiden van meer dan 10 % van het oorspronkelijk 

gunningsbedrag 

Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 43 § 2 - 11° a van het Gemeentedecreet bevoegd 

voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van deze overheidsopdrachten, als het gaat om een 

opdracht van dagelijks bestuur zoals hierboven aangehaald in artikel 1. 

Art.3.- De overheidsopdrachten van beperkte waarde zoals bedoeld in artikel 92 van de wet van 17.06.2016 worden 

uitgesloten van het voorafgaand visum van de financieel beheerder.  

Art.4.- De beslissing van de gemeenteraad dd. 23.12.2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” en 

vaststelling van de voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle bedoeld in art. 160 § 2 van het 

gemeentedecreet uitoefent, op te heffen. 

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. 



6. Toetreding tot de op te richten projectvereniging “Wijk-Werken Vlaamse Ardennen” en goedkeuren van de 

statuten. 

Gelet op : 

- de artikelen 34, 35, 42, 43 en 252, § 1 van het gemeentedecreet; 

- de conceptnota hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument “wijk-werken” binnen het Vlaams 

activeringsbeleid zoals die door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd op 4 maart 2016; 

- het decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de 6
de

 

staatshervorming; 

- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

- de brief van 1 augustus 2017 van de heer Philippe Muyters Vlaams Minister van werk, economie, innovatie en 

sport betreffende de hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument ‘wijk-werken’ binnen het Vlaams 

activeringsbeleid; 

- het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken dat op 7 juli principieel werd 

goedgekeurd en thans voor advies voorligt bij de Raad van State; 

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2017 betreffende de instemming met 

de oprichting van een projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’. 

Overwegende dat : 

- in de 6
de

 staatshervorming een pakket bevoegdheden met betrekking tot de activering van werkzoekenden werd 

overgeheveld aan de Gewesten; dat één van die bevoegdheden het PWA-stelsel betreft, met uitzondering van een 

aantal aspecten van PWA die federaal bleven; 

- in het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014 het engagement opgenomen werd om het PWA-stelsel ter 

hervormen, waarbij dit als volgt verwoord werd  :‘De focus ligt hierbij op het activeren van langdurig 

werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau. Lokale besturen worden hier 

uiteraard bij betrokken. De huidige PWA-werknemers worden, waar mogelijk, geheroriënteerd naar bestaande of 

nieuwe instrumenten, de anderen kunnen in het stelsel blijven tot vertrek of pensionering.’; 

- zowel het decreet betreffende het wijk-werken als het besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken 

op 1 januari 2018 in werking zullen treden; 

- bovendien uit het schrijven van de heer Philippe Muyters, Vlaams Minister van werk, economie, innovatie en 

sport blijkt dat indien het gemeentebestuur opteert voor de oprichting van een samenwerkingsverband als 

organisator voor het Wijk-werken uiterlijk op 30/09/2017 een beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen dient bezorgd te worden aan de VDAB waaruit dit blijkt en dat uiterlijk op 31/10/2017 een beslissing 

van de gemeenteraad dienaangaande dient bezorgd te worden aan de VDAB; 

- het dus niet aangewezen is om het advies van de Raad van State aangaande de uitvoeringsbesluiten af te wachten 

alvorens een beslissing te nemen; 

- artikel 5 van het decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de 6
de

 

staatshervorming bepaalt dat de volgende vier afzonderlijke partners betrokken zijn bij het wijkwerken: de VDAB, 

de gemeente, de organisator en het OCMW; 

- artikel 13§1 van het voormeld decreet van 5 juli 2017 bepaalt dat de gemeente volgende regietaken op zich dient 

te nemen inzake wijk-werken: 

1. het detecteren van lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden uitgevoerd in het reguliere 

arbeidscircuit; 

2. het bepalen van lokale uitbreidingen of beperkingen op de lijst van activiteiten, zoals bepaald in artikel 27 van 

het decreet; 

3. het bewaken van de lijst van activiteiten, zodat er geen verdringing van de reguliere arbeid kan zijn; 

4. het uitbouwen van een samenwerking en coördinatie met de VDAB en de organisator; 

5. het informeren en het sensibiliseren van de gebruikers; 



6. het verzamelen en het aanleveren aan de organisator van de mogelijke werkplekken voor het verrichten van 

het wijkwerken; 

- artikel 13§2 van het voormeld decreet van 5 juli 2017 bepaalt dat de gemeente de taken, vermeld in §1 zelf kan 

uitvoeren, of voor uitvoering van die taken een samenwerkingsverband kan sluiten met andere gemeenten als 

vermeld in het decreet van 6 juli houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

- artikel 14§1 van het voormeld decreet van 5 juli 2017 bepaalt dat de gemeente de volgende taak heeft inzake de 

organisatie van het wijk-werken: 

1.  hetzij het oprichten van een organisator als het een gemeente betreft die minstens 60 000 inwoners heeft; 

2.  hetzij het vormen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid als vermeld in het decreet van 6 

juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat als organisator zal optreden of een organisator 

zal oprichten, op voorwaarde dat het samenwerkingsverband een grondgebied van 60 000 inwoners omvat; 

3.  hetzij de organisatie van het wijk-werken aan de VDAB overlaten; 

- met betrekking tot het vormen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, de Vlaamse regering 

bepaalt welke vormen van rechtspersoonlijkheid in aanmerking komen als organisator; 

- artikel 18 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijk-werken bepaalt dat een 

projectvereniging, een dienstverlenende vereniging, een opdracht houdende vereniging en een 

samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (onder de opschortende voorwaarde dat een van de 

deelnemende gemeenten aangesteld wordt als beherende gemeente) in aanmerking komen als organisator van 

wijk-werken; 

- omtrent het project ‘Wijk-werken’ diverse gesprekken werden gevoerd tussen de stad Oudenaarde, de stad Ronse 

en de gemeenten Brakel, Maarkedal, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Lierde, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, 

Horebeke, Gavere; 

- de stad Oudenaarde en de gemeenten Maarkedal, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Lierde, Kluisbergen, Wortegem-

Petegem en Horebeke besloten hebben dat het voordelen biedt om de taken die in het kader van het wijk-werken 

toebedeeld worden aan de gemeentelijke overheden gezamenlijk uit te oefenen binnen een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband dat ook als organisator zal op te treden;  

- het bijgevolg aangewezen is om een projectvereniging op te richten die deze taken voor zijn rekening zal nemen; 

- een projectvereniging een samenwerkingsverband is met rechtspersoonlijkheid zonder beheersoverdracht dat tot 

doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren; 

- een projectvereniging de aangewezen rechtsfiguur is om de gemeentelijke taken in verband met het wijk-werken 

gezamenlijk in de regio Vlaamse Ardennen uit te oefenen en om als organisator van het wijkwerken in de regio op 

te treden; 

- het wenselijk geacht werd te onderzoeken of er beroep gedaan kan worden op een derde partner met wie een 

samenwerkingsovereenkomst kan aangegaan worden voor wat de dagelijkse praktische werking en opvolging 

betreft en dit binnen de vigerende regelgeving; dat vanuit de VDAB de vraag naar deze mogelijkheid intussen 

positief werd beantwoord; 

- het gemeentebestuur noch financieel, noch inzake personeelsinzet belast wordt door het wijk-werken; 

- een businessplan opgemaakt werd waaruit blijkt dat de middelen die voorzien worden om de taken als organisator 

van wijk-werken uit te voeren voldoende zijn om de te verwachten kosten te dragen; 

- er in een verkiezingsjaar normaliter geen gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen opgericht worden; dat 

artikel 14§4 van decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de 6
de

 

staatshervorming bepaalt dat in afwijking van de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 of andere 

reglementering die de lokale besturen bindt, de beslissing tot oprichting van een organisator toch kan genomen 

worden tijdens de kalenderjaren 2017 en 2018, ongeacht de nabijheid van de verkiezingen voor de algehele 

vernieuwing van de gemeenteraden; 

- artikel 13 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat bepaalt de 

projectvereniging wordt opgericht voor een periode van ten hoogste zes jaar ingevolge daartoe strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen die genomen worden binnen een tijdbestek van 2 maanden; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 



Na beraadslaging. 

BESLUIT EENPARIG : 

Artikel 1 

Samen met de stad Oudenaarde en de gemeenten Maarkedal, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Lierde, Kluisbergen, 

Wortegem-Petegem en Horebeke toe te treden tot de op te richten projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse 

Ardennen’, dit onder de opschortende voorwaarde dat het gemeentebestuur noch financieel noch wat inzet van 

personele middelen betreft, belast wordt met het wijk-werken, m.a.w. dat er voldoende middelen gegenereerd kunnen 

worden om de taken ter harte te nemen. 

Artikel 2 

Kennis te nemen van het feit dat de projectvereniging beroep kan doen op een derde partner waarmee het een 

samenwerkingsovereenkomst aangaat voor de uitvoering van de dagelijkse praktische werking en opvolging van de 

taken en dit binnen de vigerende regelgeving. 

Artikel 3 

Het ontwerp van statuten van de op te richten projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’ goed te keuren. 

Artikel 4 

Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit besluit te vermelden op de lijst ad hoc 

die voor kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie. 

7. Toetreding tot de op te richten projectvereniging ‘Wijk-Werken Vlaamse Ardennen. - Raad van Bestuur. - 

Aanduiding van de vertegenwoordigers. 

Gelet op : 

- de artikelen 34, 35, 42, 43 en 252, § 1 van het gemeentedecreet; 

- de conceptnota hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument “wijk-werken” binnen het Vlaams 

activeringsbeleid zoals die door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd op 4 maart 2016; 

- het decreet van 5 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de 6
de

 

staatshervorming; 

- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

- de brief van 1 augustus 2017 van de heer Philippe Muyters Vlaams Minister van werk, economie, innovatie en 

sport betreffende de hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw instrument ‘wijk-werken’ binnen het Vlaams 

activeringsbeleid; 

- het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken dat op 7 juli principieel werd 

goedgekeurd en thans voor advies voorligt bij de Raad van State; 

- het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 september 2017 betreffende de instemming met 

de oprichting van een projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’; 

- het gemeenteraadsbesluit van heden betreffende de toetreding tot de op te richten projectvereniging ‘Wijk-werken 

Vlaamse Ardennen’ en de goedkeuring van de statuten. 

Overwegende dat : 

- de gemeenteraad in zitting van heden besloten heeft om toe te treden tot de projectvereniging ‘Wijk-werken 

Vlaamse Ardennen; 

- de projectvereniging beschikt over een raad van bestuur en de leden van de raad van bestuur hierbij rechtstreeks 

door de deelnemers worden aangeduid; 

- uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen dit mandaat kunnen vervullen; 

- iedere aangesloten stad/gemeente ook een lid met raadgevende stem afvaardigt; 



- deze afgevaardigden steeds raadsleden zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 

van het college van burgemeester of aangesteld is al voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn; 

- de gemeente Horebeke 1 stemgerechtigd lid met een plaatsvervanger en 1 raadgevend lid dient aan te duiden; 

BESLUIT :  

Artikel 1 

De heer Guy Glorieux, schepen-voorzitter OCMW, wonende in de Koekoekstraat 7C te Horebeke, aan te duiden als 

stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van de projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’. 

De heer Robert De Meuleneire, schepen, wonende in de Heerweg 38 te Horebeke, aan te duiden als zijn 

plaatsvervanger. 

Artikel 2 

Mevr. Katelijn Moerman, gemeenteraadslid, wonende in de Dorpsstraat 65 te Horebeke, aan te duiden al lid met 

raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’. 

Artikel 3 

Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit besluit te vermelden op de lijst ad hoc 

die voor kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie. 

8. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke 

Sociale Dienst. 

Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) 

van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD); 

Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden 

betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen; 

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse Gemeenschap, 

meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001; 

Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een offerteaanvraag 

conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.09.2017 houdende toetreding tot de 

collectieve verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten met AG 

Insurance; dat AG Insurance aan onze aansluiting het klantnummer KZ975 heeft toegekend; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.11.2009 houdende vaststelling van de Rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel. 

Overwegende dat onderhavig besluit ter kennisname zal gebracht worden op het volgende overlegcomité; 

Gelet op de ontwerpbeslissing die wordt voorgesteld door de FPD; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.09.2017 tot toetreding tot de collectieve 

verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance, te 

bekrachtigen.  De toetreding zal ingaan op 01.01.2018. 

Art.2. - Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule voor zijn 

statutaire en contractuele personeelsleden, alsook voor de gepensioneerde personeelsleden. 

De nodige budgetten worden hiervoor voorzien in het meerjarenplan en het budget. 

Art.3. - De bijzondere en algemene bepalingen van het lastenboek-FPD/S300/2017/03 in acht te nemen. 

Art.4. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de FPD, t.a.v. Gemeenschappelijk Sociale Dienst, Zuidertoren te 

1060 Brussel en via mail aan info@gsd.fgov.be  

mailto:info@gsd.fgov.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. 

9. Aanvullend reglement houdende uitbreiding van de bebouwde kom van Sint-Kornelis-Horebeke. 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4.2.1999 houdende goedkeuring van het aanvullend politiereglement 

inzake de afbakening van de bebouwde kom van Sint-Kornelis-Horebeke; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 26.06.2006 waarbij de bebouwde kom werd uitgebreid in de 

Meersestraat tot aan het kruispunt met de Kauwenberg en de Biezestraat; 

Gelet op het voorstel van het college om de bebouwde kom in de Meersestraat uit te breiden tot net voorbij het 

kruispunt met de Kauwenberg en de Biezestraat; 

Gelet op het feit dat de invoering van deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede 

politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- De bebouwde kom van Sint-Kornelis-Horebeke uit te breiden in de Meersestraat tot net voorbij het kruispunt 

met de Kauwenberg en de Biezestraat.  

Art.2.- Deze maatregel te signaleren met de borden F1 en F3 ter hoogte van het kruispunt met de Kauwenberg en 

Biezestraat. 

Art.3.- Deze verordening zal overeenkomstig art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekend gemaakt. 

Art.4.- De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de Wet betreffende de 

Politie over het wegverkeer. 

Art.5.- Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan : 

 de Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie 

 de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde 

 de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde 

 de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde 

 de zonechef van de Politiezone Brakel 

 de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, p/a Vlaamse 

Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. 

10. Fietssuggestiestroken op de gemeentelijke wegen. 

Dhr. Dieter Verscheure, raadslid van de N-VA fractie stelt voor om langs de Bovenstraat, de Meersestraat en Smarre 

een fietssuggestiestrook aan te leggen. 

Met betrekking tot de Broekestraat en de Dorpsstraat vraagt hij om contact op te nemen met de bevoegde overheid en 

het bepleiten van de aanleg van de fietssuggestiestroken. 

Schepen Janna Bauters verklaart dat het incorrect is dat fietssuggestiestroken zomaar overal kunnen worden 

aangelegd. Uit navraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat de fietssuggestiestroken enkel mogelijk zijn 

binnen de bebouwde kom. Bovendien is de breedte van de stroken intussen ook verruimd tegenover de 

suggestiestroken die vroeger werden aangelegd. 

Janna Bauters verklaart verder dat, samen met de verschillende actoren die betrokken zijn bij de opmaak van het 

mobiliteitsplan, onderzocht werd waar het opportuun is suggestiestroken aan te brengen. Dit werd reeds opgenomen in 

het ontwerp van het mobiliteitsplan. 

Het plan kan wellicht begin volgend jaar goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 

Voorlopig worden er geen maatregelen genomen. 



11. Vragen en antwoorden. 

Raadslid Dieter Verscheure van de N-VA fractie wenst een antwoord op volgende vragen. 

Aantal schepenen. 

Dhr. Verscheure geeft een overzicht van het aantal voltijdse personeelsleden (4) , de deeltijdse personeelsleden (3) en 

het aantal mandatarissen (5).   

Hij wijst er op dat het aantal schepenen totaal niet in verhouding staat met het aantal personeelsleden. 

Hij stelt voor om een ambt van schepen te schrappen.  

Schepen Janna Bauters repliceert dat een schepen in een kleine gemeente ertoe gehouden is tevens administratieve 

taken op zich te nemen, in tegenstelling tot een mandataris in grotere gemeenten. 

Het voorbereiden van de dossiers, het deelnemen aan allerlei infovergaderingen en allerlei andere verplichtingen, 

nemen veel tijd in. 

Zwerfvuil. 

Verder haalt hij de problematiek van het zwerfvuil aan, meer bepaald de aanwezigheid van het zwerfvuil in de 

Matersestraat.  Hij heeft dit reeds maanden geleden gemeld aan het gemeentebestuur en vraagt of het 

gemeentepersoneel geen initiatief mag nemen om dit zwerfvuil te verwijderen zonder het akkoord van de bevoegde 

schepen. 

De schepen van openbare werken verklaart dat een sluikstort zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd. 

 

--------------- 

Raadslid Katelijn Moerman van de N-VA fractie heeft volgende vragen.  

Trage wegen. 

Het raadslid vraagt aan schepen Janna Bauters hoever de opmaak van het trage wegenplan gevorderd is. 

De schepen verklaart dat dit samen met het mobiliteitsplan gebeurt. 

Het trage wegenplan werd reeds geïnventariseerd maar wordt nu gedigitaliseerd in kaart gebracht. Het zal mee 

opgenomen worden in het openbaar onderzoek voor het mobiliteitsplan zodat inspraak van de inwoners verzekerd is. 

Op haar vraag of het structureel onderhoud gebeurt door het gemeentepersoneel en of het personeel van LAVA 

desnoods kan ingeschakeld worden wordt bevestigend geantwoord. 

Energielening. 

De N-VA fractie stelt voor om de gemeente te laten optreden als 3
de

 betaler voor de intrestlast van de energielening. 

Schepen Janna Bauters geeft een overzicht van de raming die door SOLVA werd overgemaakt aan de gemeente. 

SOLVA benadrukt dat dit slechts schattingen zijn op basis van het huidige aantal aanvragen en dat het aantal 

aanvragen wellicht zou stijgen mocht er worden overgegaan tot goedkeuring van dat reglement. 

De schepen wijst er ook op dat de rentelast van 0% reeds geldt voor de sociale doelgroepen; dat de rentelast van 2% 

ook sowieso reeds onder de normale tarieven zit en dat het bijgevolg een princiepskwestie is van de gemeente om 

hiervoor geen bijkomende subsidiëring te doen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20 u. 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 

Joseph Browaeys 

 



 


