ZITTING VAN 27 mei 2019

AANWEZIG :

Voorzitter van de zitting: Cynthia Browaeys
Janna Bauters , Hendrik Blommaert , Guy Glorieux , Iris De
Martelaere , Filip Hebbrecht, Katelijn Moerman ,
Petra De Sutter , Sabine Roobroeck , Bruno Vander
Linden , Dieter Verscheure ,
Algemeen directeur van de zitting: Katrien Blommaert
VERONTSCHULDIGD:

-

1. Goedkeuren van de notulen en het geschreven zittingsverslag van de vorige vergadering van
de gemeenteraad.
De notulen en het audioverslag van de vorige zitting wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.

2. Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen met een max.
duurtijd van 15 min. in de Dorpsstraat thv de huisnummers 41 en 53
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet (KB 24 juni 1988);
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wegverkeerswet (KB 16 maart 1968);
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostigen van verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende wegcode;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de code van de wegbeheerder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 aangaande aanvullende reglementen;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de aandachtspunten die Mobiel Vlaanderen aangeeft met betrekking tot gebiedsdekkende
maatregelen die een volledige zone afbakenen; de zone dient omschreven te worden door alle
grenspunten van de zone te omschrijven alwaar begin- en eindzoneborden zullen worden geplaatst;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betrekken;
Overwegende dat dit aanvullend reglement ter kennisgeving wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis
voor Verkeersveiligheid;
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;

Gelet op het gunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- In de Dorpsstraat thv 41 en thv 53 wordt een blauwe zone reglementering met een maximale
parkeerduurtijd van 15 minuten ingevoerd, dit telkens over een afstand van 6m.
Art.2.- Deze maatregel te signaleren met de het bord E9A met het pictogram parkeerschijf op het bord
en een onderbord max. 15 min. van 8.00 tot 19.00.
Art.3.- Deze verordening zal overeenkomstig het decreet lokaal bestuur worden bekendgemaakt.
Art.4.- De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de Wet
betreffende de Politie over het wegverkeer.
Art.5.- Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Vlaams Huis voor
Verkeersveiligheid.
Art.6.- 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 zone-chef 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

3. Belastingreglement op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de
gemeente uitgevoerde werken (kohierbelasting)
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 met de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de gemeente regelmatig wordt geconfronteerd met schadegevallen, vandalisme en
klachten van voetgangers, fietsers,.. in verband met overhangende gewassen, struiken, bomen, …die
de vrije toegang tot voetwegen en buurtwegen belemmeren;
Overwegende dat zelden gehoor wordt gegeven aan het verzoek van de gemeente om de schade te
herstellen of de vrije doorgang te verzekeren; dat een procedure voor de rechtbank geen onmiddellijke
oplossing biedt en vaak leidt tot jarenlange procedures;
Overwegende dat het gewenst is dat de gemeente in dergelijke gevallen ambtshalve kan optreden, deze
werken in eigen beheer of via derden uitvoert en de kosten ervan kan verhalen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT EENPARIG :
Periode
Artikel 1

Er wordt voor een periode ingaand op 1 november 2018 en eindigend op 31 december 2025 een
kohierbelasting geheven om de kosten op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht
van de gemeente, voor derden uitgevoerde werken, terug te vorderen.
Belastingplichtige – Belastingschuldige
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de perso(o)n(en): natuurlijke of rechtspersonen die - na
ingebrekestelling via aangetekend schrijven - nalaten te voldoen aan de hen opgelegde verplichtingen
opgenomen in een wet, decreet, reglementaire bepaling, in kracht van gewijsde gegaan vonnis of
arrest, of zelfs gemeentelijke vergunning of gemeentelijke verordening.
In geval twee of meer natuurlijke of rechtspersonen personen nalatig zijn, zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Indien het minste uitstel een gevaar betekent wordt onmiddellijk ambtshalve opgetreden en is er geen
voorafgaandelijk aangetekend schrijven vereist.
Tarieven
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. Voor de inzet van gemeentepersoneel : 35 EUR/uur. Ieder begonnen uur telt voor een volledig uur.
2. Ingezet materieel/prestaties
a) Voertuigen : 15 EUR/uur
b) Gereedschappen (vergoeding per uur, ieder begonnen uur telt voor een volledig uur)
- Eigen gereedschap: 25,00 EUR per ingezette machine
- Gehuurd gereedschap: indien het bestuur beroep dient te doen op het huren van
gereedschap om de werken uit te voeren, dan wordt de kostprijs van deze huur
doorgerekend aan de belastingplichtige(n). De kostprijs wordt bepaald aan de hand van de
factuur voor huur van het gereedschap.
3. Verwerkte materialen
Worden aan kostprijs doorgerekend aan de belastingplichtige(n). De kostprijs wordt
bepaald aan de hand van een recente factuur van aankoop van het materiaal door ons
bestuur.
4. Inzet van derden bij de uitvoering van de gevraagde prestatie(s):
Worden aan kostprijs doorgerekend aan de belastingplichtige(n). De uiteindelijke kostprijs
van de prestatie(s) wordt bepaald aan de hand van de factuur die ons bestuur ontvangt van
de derde-ondernemer.
Wijze van invordering.
Artikel 4
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Het
aanslagbiljet bevat de gegevens vermeld in artikel 4 paragraaf 2 en paragraaf 3 van het decreet van 30
mei 2008, zoals gewijzigd tot op heden. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting van het
reglement krachtens welke de belasting verschuldigd is toegevoegd. Het dient onverwijld aan de
belastingschuldige te worden verzonden door de met invordering belaste financieel beheerder.
Geschillen – bezwaar

Artikel 6
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze kohierbelasting bij
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Verwijzingsregel
Artikel 7
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van titel
VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten
en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot
175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Bestuurlijk toezicht
Artikel 8
Afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 § 1 van het gemeentedecreet overgemaakt
worden aan de heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen.
4. Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie – principiële toetreding
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij zich
eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te
reduceren te opzichte van 1990;
Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie’ om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te
onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen
van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het
energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en gemeentelijke activiteiten;
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan
realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage
leveren;
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er
daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan,
het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;
Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit en
klimaatbestendigheid tegen 2050 en in haar goedgekeurd klimaatplan van 2 september 2015 vijf
speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen (groene energie van eigen
bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige, blauw-groene
landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie);

Gelet op de doelstellingen van het “Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie”. Steden en
gemeenten die dit ondertekenen, engageren zich om:
-

de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op hun grondgebied tegen 2030
met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een
ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

-

de veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;

-

hun visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale overheden
binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met
name in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als regionaal
coördinator van het Burgemeestersconvenant en in die hoedanigheid de steden en gemeenten op hun
grondgebied ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant;
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen een aanbod voorziet via het Milieucontract voor de
begeleiding van de opmaak van een “Duurzaam energie- en klimaatactieplan” (adaptatie en mitigatie)
in het kader van het Burgemeestersconvenant. Een concreet voorstel met de bijhorende kostprijs
worden nog bezorgd aan de gemeente. De Provincie draagt 50% van de kostprijs.
Gelet op het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”, i.s.m. SOLVA, Streekoverleg ZuidOost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen, van 3 jaar (2017-2019), waarbij 13 steden en
gemeenten (Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde,
Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm) op het grondgebied Zuid-OostVlaanderen één gezamenlijk klimaatplan opmaakten in het kader van het Burgemeestersconvenant met
als doel de vermindering van 40% CO2 uitstoot tegen 2030 (t.o.v. 2011) en het nemen van maatregelen
om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen via de opmaak van een
adaptatieplan. In het derde projectjaar (2019) ligt de focus op de lokale en bovenlokale uitrol van
acties en maatregelen.
Gelet op de financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten in het project Klimaatgezond ZuidOost-Vlaanderen van €4.000 per jaar.
Overwegende dat het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen de uitrol en ondersteuning van
klimaatmaatregelen (mitigatie+adapatie) voor de 21 steden en gemeenten in de regio beoogt én niet
enkel voor de 13 steden en gemeenten die in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen één
gezamenlijk klimaatplan schreven.
Overwegende dat de partners van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen (Provincie OostVlaanderen, Solva en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) aan de gemeente Horebeke voorstellen
om in te stappen in het laatste projectjaar 2019. Hiervoor wordt een bijdrage van 4.000 euro gevraagd.
In ruil kan de gemeente gebruik maken van het volgende aanbod:







Deelname in de projectstructuur: participatie aan stuurgroep en netwerkevent met het oog
op de uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten en het aansturen van het project. Bij
concrete vragen inzake het lokaal klimaatbeleid kan de gemeente terecht bij de
projectcoördinator en het projectteam;
Ondersteuning bij uitvoering lokale klimaatmaatregelen: gemeente Horebeke kan in 3 tot
5 werkgroepen stappen (samen met min. 2 andere gemeenten) om prioritaire maatregelen
(top20) uit klimaatplan voor Zuid-Oost-Vlaanderen voor te bereiden om op eigen grondgebied
uit te voeren. De gemeente maakt een eigen keuze uit de top 20 van prioritaire maatregelen die
het best aansluiten bij de eigen klimaatacties.
Deelname aan bovenlokale klimaatprojecten: de gemeente krijgt de kans om in te stappen
in bovenlokale projecten met als doel een grote reductie van CO2 uitstoot (cfr. mobipunten,
deelwagens, ea)
Ondersteuning bij klimaatcommunicatie : onder andere aanlevering voorbeeldteksten en
communicatiematerialen, de nieuwsbrief ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ naar lokale



klimaatactoren, over te nemen artikels via sociale media ... Bij instap in het laatste projectjaar
wordt een persbericht opgemaakt, dat ook op de website van de 3 projectpartners zal
verschijnen.
Andere:
o toegang sharepoint site: platform van het project Klimaatgezond Zuid-OostVlaanderen waar ervaringen/documenten worden gedeeld met als doel uitwisseling
van expertise en efficiëntie in uitvoering acties;
o onderzoek gezamenlijk monitoringsinstrument;
o opmaak gezamenlijke visie regio.

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot het ‘Burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie’ en de bijhorende doelstellingen om 40% minder CO2 uit te stoten op het
grondgebied tegen 2030, alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen. De effectieve ondertekening
en de opmaak van een “Duurzaam energie- en klimaatactieplan” zal voor goedkeuring worden
voorgelegd aan de gemeenteraad . De Provincie Oost-Vlaanderen zal hiervoor een concreet voorstel en
kostprijs uitwerken in het kader van het Milieucontract (50% cofinanciering vanuit de Provincie).
Artikel 2: De gemeenteraad bevestigt de toetreding in het laatste projectjaar 2019 van het Project
‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. De gemeente Horebeke zal, net als de andere lokale besturen,
€4.000 bijdragen aan SOLVA voor de participatie in de structuur, de ondersteuning vanuit het
projectteam in de uitvoering van maatregelen, communicatie, uitwisseling van expertise, e.a. zoals
hierboven vermeld.
Artikel 3: De gemeente zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en het
Burgemeestersconvenant, volgende engagementen nakomen:
- het participeren in min. 3 werkgroepen die prioritaire klimaatmaatregelen voorbereiden en deze
op eigen grondgebied uitvoeren met als doel de CO2 uitstoot terugdringen via het inzetten op
energie-efficiëntie en een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen en acties (uit het goedgekeurd
klimaatplan) in de meerjarenplanning;
- de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om de vereiste
acties te kunnen ondernemen;
- ervaringen en knowhow met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de Europese
Overheid delen;
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA en de Provincie OostVlaanderen.

5. Eredienst – V.P.K.B – Advies betreffende de jaarrekening 2018
Gedurende de behandeling van dit punt verlaat schepen Hendrik Blommaert de raadszaal.
De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, gewijzigd bij besluit van 21 december 2012;
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 het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13
oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2018 van de V.P.K.B, vastgesteld door de kerkfabriekraad op
16.04.2019 met een exploitatieoverschot van 540.95 EUR en met een investeringsresultaat van 0,00
EUR;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2018 in overeenstemming is met de
stand van de financiële rekeningen op 31.12.2018;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2018 van de V.P.K.B. zoals
vastgesteld door de kerkfabriekraad in zitting van 16.04.2019.
Exploitatieontvangsten :

€ 15.464,67

Investeringsontvangsten

€ 123.605,55

Exploitatieuitgaven :

€ 29.283,50

Investeringsuitgaven :

€ 123.605,55

Tekort :

€ 13.818,83

Overboekingen :

€ 0,00

Investering eigen boekjaar

€ 0,00

Overschot investeringen

€ 0,00

Overschot vorige jaren
Exploitatietoelage gemeente :
Positief resultaat :

€ 108,78
€ 14.251,00
€ 540,95

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B., de Gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44 te 1070
Brussel.
6. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen – Aanduiden van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de CVBA “Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen” met zetel te Oudenaarde;
Gelet op de statuten in verband met de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers op de
algemene vergaderingen,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :

Hendrik Blommaert : 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
BESLUIT :
Art.1. - De heer Hendrik Blommaert, 2de schepen, wonende te Horebeke, Broekestraat 25, aan te
duiden als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de CVBA “Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen” te Oudenaarde, geldig voor de duur van zijn mandaat als gemeenteraadslid.

Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de “Sociale
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen”, Sint-Jozefsplein 18 te Oudenaarde.
7. MEDOV vzw – Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
MEDOV vzw
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 05.07.1993 houdende toetreding tot de vzw “Medisch
Oost-Vlaanderen”.
Gelet op artikel 13 van de statuten in verband met de aanduiding van de vertegenwoordigers in de
algemene vergaderingen;
Overwegende dat raadslid Verscheure voorstelt om raadslis De Sutter af te vaardigen als
vertegenwoordiger van de gemeente in vzw Medov Oost-Vlaanderen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Sabine Roobroeck : 7 stemmen
Petra De Sutter : 4 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT :
Art.1. - Mevrouw Sabine Roobroeck, raadslid, wonende te 9667 Horebeke, Broekestraat 77 aan te
duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw “Medisch
Oost-Vlaanderen”.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de voorzitter van
de vzw.
8. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VVSG
Overwegende dat de gemeente bij beslissing van de gemeenteraad dd. 05.07.1993 toegetreden is tot de
vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG);
Gelet op het schrijven van de VVSG betreffende de hersamenstelling van de diverse bestuursorganen
van de vzw;
Gelet op de statuten van de vzw in verband met de aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen;
Overwegende dat elke aangesloten gemeente recht heeft op een afgevaardigde in de algemene
vergadering;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Guy Glorieux : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Ongeldige of blanco-stemmen : 0
BESLUIT :
Art.1. – De heer Guy Glorieux, schepen – voorzitter OCMW, wonende te 9667 Horebeke,
Koekoekstraat 7C, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergaderingen van de vzw VVSG.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de vzw VVSG,
Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.

9. Aanduiden van een vertegenwoordiger van De Lijn
Overwegende dat de gemeente lid is van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
Gelet op art. 3 van de statuten in verband met de aanduiding van de vertegenwoordigers in de
algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Janna Bauters : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT :
Art.1. – Mevrouw, Janna Bauters, schepen, Pierkestraat te 9667 Horebeke, aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn.

10. Wijk-werken Vlaamse Ardennen – Aanduiden van een stemgerechtigd lid en een vervanger
en het aanduiden van een lid met raadgevende stem uit de oppositieraadsleden voor de algemene
vergadering van Wijk-Werken Vlaamse Ardennen
Overwegende dat de gemeente lid is van Wijk-Werken Vlaamse Ardennen;
Gelet op het schrijven van 15.03.2019 inhoudende de projectvereniging dat elke gemeente 1
stemgerechtigde, 1 plaatsvervanger en 1 afgevaardigde met raadgevende stem; de afgevaardigde met
raadgevende stem zijn oppositieraadsleden;
Gelet op het voorstel om afwijkingen te delegeren aan de Raad van Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Stemgerechtigde vertegenwoordiger algemene vergadering:



Hendrik Blommaert : 11 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

Plaatsvervanger voor de algemene vergadering:



Guy Glorieux: 11 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen: 0

Vertegenwoordiger met raadgevende stem:



Filip Hebbrecht: 11 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen: 0

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT :
Art.1. – Dhr. Hendrik Blommaert, schepen, Broekestraat 25, aan te duiden als vertegenwoordiger van
de gemeente in de algemene vergaderingen van Wijk-Werken Vlaamse Ardennen.
Dhr. Guy Glorieux, schepen, Koekoekstraat 7C, aan te duiden als plaatsvervangend

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Wijk-Werken Vlaamse
Ardennen.
Dhr. Filip Hebbrecht, Korsele 31 wordt aangeduid als lid met raadgevende stem, als oppositieraadslid.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan de Wijk-Werken
Vlaamse Ardennen.
11. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw – aanduiden kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur in de
categorie steden en gemeenten
Overwegende dat de gemeente lid is van vzw “Toerisme Vlaamse Ardennen”;
Gelet op de email van 25.01.2019 houdende de mogelijkheid om een kandidaat lid voor de raad van
bestuur af te vaardigen in de categorie steden en gemeenten; dat de kandidaat-leden worden aangesteld
door de algemene vergadering;
Gelet op de artikelen 14 t/m 16a van de statuten betreffende de aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw;
Gelet op het voorstel van raadslid Verscheure en raadslid De Sutter om raadslid Hebbrecht af te
vaardigen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor het kandidaat lid van de Raad van Bestuur :
Stemgerechtigde vertegenwoordiger:
Janna Bauters : 7 stemmen
Filip Hebbrecht: 4 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
BESLUIT :
Art.1. – Mevrouw, Janna Bauters, schepen, Pierkestraat 3, te 9667 Horebeke, aan te duiden als
kandidaat lid voor het ambt van bestuurder in de Raad van Bestuur in de categorie steden en
gemeenten van de vzw “Toerisme Vlaamse Ardennen”.
Art. 2. - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan vzw “Toerisme Vlaamse Ardennen”;
12. Solva – Intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende
vereniging – Verlenging van SOLVA
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging;
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van
12 december 2018;
Gelet op art. 6 van voormelde statuten van SOLVA, volgens welk de bestaansduur van SOLVA
bepaald werd op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het
(door het Decreet lokaal bestuur opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking; overwegende dat de statutaire bestaansduur van SOLVA dus dit jaar nog eindigt;
Gelet op art. 423, 1e lid van voormeld Decreet lokaal bestuur, volgens welk de statutair bepaalde duur
van een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn
dan 18 jaar;
Gelet op art. 423, 2e lid van voormeld Decreet lokaal bestuur, volgens welk de volgende beslissingen
moeten genomen worden met het oog op de verlenging van SOLVA:

-

Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers, op
voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten;
Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een drievierdemeerderheid
van het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de duur
van SOLVA;
Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een meerderheid binnen
het bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 7 mei 2019, waarin aan de Algemene
Vergadering van SOLVA voorgesteld wordt om een verlenging van SOLVA te beperken tot een
termijn van 16 jaar (eindigend op 10 november 2035) in plaats van de maximale termijn van 18 jaar
(eindigend op 10 november 2037);
BESLUIT EENPARIG:
Art.1. –De gemeente Horebeke verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen.
Art.2. –De gemeente Horebeke gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor een
duur van 16 jaar vanaf 10 november 2019.
Art.3. –De gemeente Horebeke verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 16
jaar vanaf 10 november 2019.
13. Solva – Algemene Vergadering van 26.06.2019 – Goedkeuring van de agenda van de
algemene vergadering en bepaling van een vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA (Intergemeentelijke
Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen);
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering op woensdag 26.06.2019 om 19.00 in SOLVA,
Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem :
1. Samenstelling van het bureau.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018.
3. Jaarrekening per 31 december 2018.
4. Verslag van de Commissaris.
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018.
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan
7. Verlenging van SOLVA
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers
9. Statutenwijziging SOLVA: verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeelsbeheer,
oprichting Algemeen Comité
10. Code van goed bestuur
11. Uitzendarbeid
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda en de inhoud
van de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Overwegende dat de heer Hendrik Blommaert, 2de schepen, wonende in de Broekestraat 25 te
Horebeke door de gemeenteraad aangesteld werd als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het eind van
de lopende legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en geen deel uitmaakt van de
bestuursorganen van SOLVA;
BESLUIT EENPARIG:

Art.1. -. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van SOLVA
op 26.06.2019 in SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
Art.2. - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Art.3. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA.
Art.4. - In uitvoering van het decreet lokaal bestuur een beknopte omschrijving van deze beslissing op
te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de
Provincie Oost-Vlaanderen.

14. TMVW – Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2019 – Goedkeuren
van de agenda en vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke is aangesloten bij TMVWov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW ov op 21 juni 2019, waarin de
agenda werd meegedeeld;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat Schepen Hendrik Blommaert en gemeenteraadslid Bruno Vander Linden is
aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov tot het einde van de
legislatuur. Burgemeester-voorzitter Cynthia Browaeys is aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov tot het einde van de legislatuur;
BESLUIT EENPARIG:
Art.1.- De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVW ov van 21 juni 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1.
2.

Toetredingen uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke algemene uittredingen;
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreidingen
van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2018;
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018 afgesloten per 31
december 2018;
6. Verslagen van de commissaris (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR);
8. Benoemingen en aanstellingen
9. Benoeming Commissaris (lid IBR)
10. Statutaire mededelingen.
Art. 2. – De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordigers/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene
jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 21 juni 2019, te onderschrijven met haar/zijn
stemgedrag af te stemmen op het inde beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt
met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Art. 3.- Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post naar 20190621AVTMVW@farys.be
worden verstuurd.
Art. 4.- De heer Blommaert Hendrik, Schepen, wonende te Broekestraat 25, 9667 Horebeke en de
heer Bruno Vander Linden worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene

Vergadering van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en ander documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen. De gevolmachtigde wordt aangesteld tot het einde van de legislatuur.
Mevrouw Cynthia Browaeys, Burgemeester-voorzitter, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
15. Gaselwest – Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van 17.06.2019 – Goedkeuren
van de agenda en vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke per aangetekend schrijven van 2 mei 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest op
17 juni 2019 plaats heeft in “De Lissewal, Bolle Meersstraat 28 te 8906 Elverdinge”;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Horebeke per brief van
02.05.2019 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
BESLUIT EENPARIG:
Art.1.- De raad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 17.06.2019:
1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018;
2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018;
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV – uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
8. Statutaire mededelingen.
Art. 2. – De vertegenwoordiger van de gemeente Horebeke die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 juni 2019
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Art. 3. - Dhr. Bruno Vander Linden, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
(buitengewone) algemene vergadering van 17.06.2019. Mevrouw Janna Bauters, schepen, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergadering van
17.06.2019.
Art. 4. – Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het email-adres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

16. TMVS dv – Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van 11.06.2019 – Goedkeuren
van de agenda en het bepalen van een vertegenwoordiger
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin de
agenda werd meegedeeld;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de aanduiding van een vertegenwoordiger bij geheime stemming voor de duurtijd van 6 jaar;
BESLUIT EENPARIG:
Art.1.- De raad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
Art. 2. – De raad draagt de aangeduide vertegenwoordigers/plaatsvervangend vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van
TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het
in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten voor voormelde algemene vergadering.
Art. 3. - Mevrouw Sabine Roobroeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
(buitengewone) algemene vergadering van 11.06.2019. Meneer , Guy Glorieux, schepen, aan te duiden
als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergadering van 11.06.2019.
Art. 4. – Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het email-adres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

17. I.VL.A. - Algemene vergadering van 27.06.2019. - Goedkeuren van de agenda en vaststellen
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
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. 03.05.2019 voor deelname aan de algemene vergadering op
27.06.2019 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar
2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
4. Benoeming commissaris voor een mandaat van 3 jaar en vaststelling van de erelonen
5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur
6. Vervanging bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten
7. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Frederik Van Nieuwenhuyse
8. Aanduiding kandidaat bestuurder – Wortegem-Petegem – Dhr. Willy Dhondt
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat mr. Hendrik Blommaert reeds bij besluit van de gemeenteraad werd aangeduid als
gemeentelijk vertegenwoordiger tot het einde van de lopende legislatuur;
BESLUIT :
Art.1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van I.VL.A. te Oudenaarde 27.06.2019.
Art.2. – De vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter
van I.VL.A, Meersbloem-Melden 46a te 9700 Oudenaarde.

18. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen – Algemene vergadering op 04.06.2019
– Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met
betrekking tot de beheersaspecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen;
Gelet op het schrijven van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen van 27.03.2019
inhoudende de volgende algemene vergadering op 04.06.2019;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaarverslag van Raad van Bestuur en commissaris;
Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap;
Goedkeuring van de jaarrekening
Winstbestemming
Kwijting bestuurders en commissaris
Ontslag en benoeming bestuurders
Varia

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat mr. Hendrik Blommaert reeds bij besluit van de gemeenteraad werd aangeduid als
gemeentelijk vertegenwoordiger tot het einde van de lopende legislatuur;
BESLUIT EENPARIG:
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, zoals hierboven beschreven,
op 04.06.2019.

Art. 2. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter
van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlaamse Ardennen.
19. Deblokkering van het uitbreidingsdossier hotel Horenbecca – Voorstel van N-VA/CD&V
Gelet op het decreet lokaal bestuur waarbij gemeenteraadsleden punten kunnen toevoegen aan de
agenda;
Gelet op het verzoek van de fractie N-VA/CD&V om volgend punt toe te voegen aan de agenda van
de gemeenteraad:
Deblokkering van het uitbreidingsdossier hotel Horenbecca
Gelet op de toelichting van het punt door gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op de tussenkomst van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht
Gelet op de tussenkomst van schepen Janna Bauters;
BESLUIT met 7 neen stemmen van de fractie Volksbelangen en 4 ja stemmen van Groen en
N-VA/CD&V :
Art. 1.- Het voorstel tot ‘deblokkering van het uitbreidingsdossier Hotel Horebecca’ wordt niet
aangenomen door de gemeenteraad.
20. Afschaffen van de voorrang van rechtsregel aan de Smarre – Voorstel Groen
Gelet op het decreet lokaal bestuur waarbij gemeenteraadsleden punten kunnen toevoegen aan de
agenda;
Gelet op het verzoek van de fractie Groen om volgend punt toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad:
Afschaffen van de voorrang van rechts regel aan de Smarre;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht;
Gelet op de tussenkomsten van schepen Hendrik Blommaert, burgemeester Cynthia Browaeys,
gemeenteraadslid Dieter Verscheure
BESLUIT met 7 neen stemmen van de fractie Volksbelangen en 4 ja stemmen van Groen en
N-VA/CD&V :
Art. 1.- Het voorstel tot het afschaffen van de voorrang van rechts regel op de Smarre wordt niet
aangenomen.
21. Horebeke, fietsvriendelijk dorp: voorstel tot het plaatsen van fietsrekken op openbare
locaties – Voorstel Groen
Gelet op het decreet lokaal bestuur waarbij gemeenteraadsleden punten kunnen toevoegen aan de
agenda;
Gelet op het verzoek van de fractie Groen om volgend punt toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad:
Horebeke, fietsvriendelijk dorp: voorstel tot het plaatsen van fietsrekken op openbare locaties
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Petra De Sutter;

Gelet op de tussenkomsten van burgemeester Cynthia Browaeys, schepen Janna Bauters,
gemeenteraadslid Dieter Verscheure, gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
BESLUIT EENPARIG:
Art. 1.- Het voorstel tot het plaatsen van fietsenrekken op openbare locaties wordt aangenomen, en
wordt verder uitgewerkt door het college van burgemeester en schepenen.
22. Bermbeheer: voorstel tot het sensibiliseren over het belang van bermen en consequent
toepassen van de maaidata – Voorstel Groen
Gelet op het decreet lokaal bestuur waarbij gemeenteraadsleden punten kunnen toevoegen aan de
agenda;
Gelet op het verzoek van de fractie Groen om volgend punt toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad:
Bermbeheer: Voorstel tot het sensibiliseren over het belang van bermen en consequent
toepassen van de maaidata;
Gelet op de toelichting van Filip Hebbrecht;
Gelet op de tussenkomsten van gemeenteraadslid Dieter Verscheure en schepen Hendrik Blommaert;
BESLUIT met 4 stemmen voor : fractie Groen en fractie N-VA/CD&V en 7 stemmen tegen:
Volksbelangen:
Art. 1.- Het voorstel tot ‘het sensibiliseren over het belang van bermen en consequent toepassen van de
maaidata’ wordt niet aangenomen
23. Vragen en antwoorden
Vragen van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
-Hoever staat het met de plaatsing van bancontact op het gemeentehuis?
Antwoord door de algemeen directeur: Het bancontactsysteem is besteld en we wachten op de
installatie.
-Wanneer is er meer nieuws over ‘de knip’ achter de kerk van Sint-Maria-Horebeke?
Antwoord door schepen Janna Bauters: we wachten het verslag van de verkeersdeskundige
van de politie af.
-Is er reeds meer nieuws over het lokaal overleg kinderopvang?
Antwoord door schepen Guy Glorieux: De statuten dienen nog te worden goedgekeurd door
Brakel daarna kan Horebeke een beslissing nemen.
-Waarom staat er een wimpel van Mooimakers als er geen openbare vuilnisbakken staan op de
gemeente?
Vragen van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht:
-Waarom werd het aanbod van Goed Wonen – energiesnoeiers niet bekendgemaakt in het
GIB?
Antwoord door schepen Janna Bauters: Aan Goed Wonen werd gevraagd om
promotiemateriaal over te maken maar er werd niet gereageerd op de email.

-Kan er meer toelichting worden verschaft bij het collegebesluit rond de bestelling van een
studie voor nieuwe ontmoetingsruimte naast Arcadia?
Antwoord door schepen Janna Bauters: Er is nood aan bijkomende ruimte voor de
verenigingen een studie dient uit te klaren hoe dit kan opgenomen worden in het komende
meerjarenplan.
-Waarom worden er geen kunstwerkjes besteld bij ander kunstenaars op de gemeente?
Antwoord door burgemeester Cynthia Browaeys: Dit zijn steeds dezelfde kunstwerkjes die
gemaakt worden door de ontwerpster van het logo van de gemeente, die worden aangeboden
bij huwelijken en jubilea.
-Waarom werd er door het CBS niet ingegaan op het voorstel voor de uitwerking van een
subsidiereglement voor het plaatsen van nestkastjes voor zwaluwen?
Antwoord door burgemeester Cynthia Browaeys: Dit is geen taak van een overheidsinstantie.
-Hoe werd de raming van de kosten voor erosiebestrijding samengesteld?
Antwoord door schepen Hendrik Blommaert: De raming loopt op de studiekosten,
grondinnemingen, buffergrachten, dit op voorstel van Erosiebestrijding Oost-Vlaanderen.
Vraag van gemeenteraadslid Petra De Sutter:
-Het kantoor van Bpost zal verhuizen. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?
Antwoord van schepen Janna Bauters: Dit is een autonome beslissing van Bpost, ze wensten
uiteindelijk niet op het aanbod van het gemeentebestuur in te gaan.

