ZITTING VAN 27 juni 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.
Raadslid Dieter Verscheure vraagt een aanpassing aan de notulering van 27.05.2019.
De notulen –met gevraagde aanpassing- en het audioverslag van de vorige zitting wordt met
éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Financiën – Jaarrekening van de gemeente over het boekjaar 2018
De Gemeenteraad,
Gelet op het art. 41§1 3° van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het art. 30-49 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere
wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het art. 5 en 11-13 van het Ministerieel Besluit betreffende de BBC-regelgeving;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening met de wettelijke rapporten, met name de beleidsnota, de
financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening
2018;
Gelet op de opmerking van gemeenteraadslid Katelijn Moerman;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - De jaarrekening van de gemeente over het boekjaar 2018 als volgt vast te stellen :
I. Exploitatiebudget (dagelijkse werking) :
II. Investeringsbudget (wegen, gebouwen…) :
III. Andere (nieuwe leningen, kapitaalsaflossingen,…) :
IV. Budgettair resultaat boekjaar 2018 (I+II+III) :

€ 518.027,33
- € 411.426,71
€ 4.000,00
€ 110.600,62

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :

€ 4.461.620,02

VI : Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) :

€ 4.572.220,64

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de jaarrekening 2018 toe te zenden aan
de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket.

Art.3.- De jaarrekening 2018 digitaal aan te leveren aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via
het onderdeel BBC-DR (Digitale Rapportering) van het digitaal loket onder de vorm van een XMLbestand en een XBRL-bestand.
Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de jaarrekening 2018 te overhandigen
aan de financieel directeur.
3. Zefier – Garantieverklaring strategische participaties
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art. 40;
Gelet op de statuten van Zefier CVBA;
Overwegende dat de gemeente Horebeke vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek zoals
geregistreerd bij de Kruispuntbank van ondernemingen (RPR Brussel, nederlandstalige afdeling,
0680.832.901 (de vennootschap);
Overwegende dat art. 13 §1 van de statuten van de vennootschap bepaalt dat de vennoten elk voor hun
deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de vennootschap heeft aangegaan met het
oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de
statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze
Strategische Participaties betrekking hebben;
Overeenkomstig art. 13 §2 en §3 gaan de vennoten van de Vennootschap de verbintenis aan om de
lasten (intresten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de
Verwerving van de Strategische Participaties te zullen dekken. Evenals de eventuele tekorten tussen de
lasten en beheerskosten, gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische
Participaties enerzijds en inkomsten uit Strategische Participaties anderzijds;
De Vennootschap ging in het verleden reeds financieringen aan (of heeft deze overgenomen als
rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en
zal in de toekomst beslist ook dien, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de
Arranger);
Vermits de Vennootschap een thesauriebewijzenprogramma wenst op te zetten om de verwerving van
de strategische participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met Belfius Bank
NV met maatschappelijke zetel Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel als Arranger zoals geregistreerd
bij de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling)
0403.201.185 (het Programma);
De gemeente Horebeke erkent voor de goede orde en voor zover als nodig de werking van art. 13 van
de statuten van de vennootschap en voorziet om die reden de waarborg te bevestigen zoals de statuten
bepaald met betrekking tot de huidige en de toekomstige financieringen;
De waarborg vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten wat mee in het
belang is van de gemeente Horebeke, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties
die de Vennootschap voor rekening van de gemeente houdt en het rendement van de gemeente
Horebeke hierop vergroot;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. – Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten
aanzien van (hierna de ‘Borgstelling’; de begunstigde(n) van de financiering(en) hierna de
“Begunstigden”):

a. Alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente Horebeke (inclusief, doch zonder
afbreuk te doen aan de algemeenheid van borg, dat deel van het Programma aangegaan op
verzoek van de gemeente Horebeke) en alle andere (bank)garanties die de Vennootschap heeft
afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat
gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt,
met inbegrip van de herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor
(dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar
rekening aanhoudt, evenals alle intresten (met inbegrip van de verwijlintresten),
wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier
of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle
andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”;
b. In het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder punt (a), de
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het
opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen,
kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging,
juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het Programma
zou kunnen lijden of maken te gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening
van diens volmachten en plichten overeenkomstig die documentatie met betrekking tot het
Programma en dit in het kader van de verwerving van dei (en dat gedeelte van de) Strategische
Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente Horebeke (de
schadeloosstellingsverbintenis)
De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het
verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige
stavingsstukken aantoont dat:
a. de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen de 30 werkdagen na hiertoe zijn
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of
in verband met één van de Financieringen of Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren;
of
b. er zich in geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de
overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de
Financieringen of Schadeloosstellingsverbintenis valt;of
c. (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is
die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan
verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel
van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de
vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is
opgestart of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de
Begunstigde.
De borgstelling aan te gaan omwille van reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat
deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;
Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal
ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel
of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing, of enige andere overdracht onder
algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige
vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de
Financieringen of Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht de eventuele verkoop van een
Strategische Participatie of waardeschommeling;

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder
voorbehoud te aanvaarden;
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf
en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch om het even welke beschikking om haar
verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen
op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij
met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente Horebeke vennoot
is van de Vennootschap;
Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel,
voordelen en schikkingen toe te kennen die de Begunstigden en de Arranger geschikt achten;
Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door of een schikking
met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe
fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de
Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document,
door het nemen, de verandering, de hernieuwing, of de vrijgave van of de weigering of het
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met
betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze
bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven;
De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting van de
gemeente Horebeke kennis te geven van enige wijziging van enige Financiering of
Schadeloosstellingsverbintenis;
Voor zover van toepassingen zo ruim als toegelaten onder het toepasselijke recht,
uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties
en voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253
(vrije toekenning van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een
schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller),
2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek;
Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen
(met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen,
registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig
zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de
Borgstelling.
Art. 2. – Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Zefier cvba, Koning Albert II-laan 37, 1030
Brussel
4. Milieu – Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen, RATO VZW
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting van RATO vzw – Sofie Standaert mbt de werking van RATO vzw en de
principiële goedkeuring door het CBS van 04.06.2019;
Overwegende dat het gemeentebestuur geen rodenticiden meer mag verkopen en hier ook geen
afwijkende vergunning zal voor aanvragen;
Overwegende dat met RATO vzw een basiscontract kan afgesloten worden om gebiedsdekkend de
muskus- en de bruine rat te bestrijden en dat de klachtenbehandeling ook bij particulieren wordt
aangepakt, dat maandelijks de kritieke punten worden opgevolgd;

Overwegende dat bij het basiscontract extra dienstverleningen kunnen worden aangevraagd;
Overwegende dat RATO vzw ½ dag per week kan prestaties uitvoeren te Horebeke, tegen een
kostprijs van 3802,53 euro per jaar voor rattenbestrijden en 178,10 euro per jaar voor extra
dienstverlening;
BESLUIT EENPARIG,
Art. 1.- Het College van Burgemeester en Schepenen besluit principieel akkoord te gaan met het
afsluiten van het basiscontract voor de rattenbestrijding vzw.
Art. 2. - Het besluit tot afsluiten van het contract wordt voorgelegd voor de volgende gemeenteraad.

5. Horebeke Fairtrade gemeente
De Gemeenteraad,
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 Fairtrade Gemeente
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht;
Gelet op de tussenkomsten van gemeenteraadslid Dieter Verschuere en burgemeester Cynthia
Browaeys;
BESLUIT met 7 stemmen tegen van de fractie Volksbelangen, 2 onthoudingen van de fractie
N-VA/CD&V, met 2 stemmen voor van de fractie Groen
Art. 1.- Het voorstel van gemeente Horebeke een fairtrade gemeente te maken wordt niet aangenomen.
6. Ondersteunen van de lokale landbouwers door middel van een premie voor inzaaien
groenbemesters en eiwitrijke gewassen
De gemeenteraad,
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:
Ondersteunen van lokale landbouwers door middel van een premie voor inzaaien
groenbemesters en eiwitrijke gewassen
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Petra De Sutter;
Gelet op de tussenkomsten van schepen Janna Bauters, en gemeenteraadsleden Katelijn Moerman en
Dieter Verschuere
BESLUIT éénparig
Art. 1.- Het ingediende punt wordt verdaagd naar een latere zitting.

7. Inwoners van Horebeke genieten van zelfde tarief in zwembad te Oudenaarde als inwoner van
deze gemeente
De gemeenteraad,
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:
Inwoners van Horebeke genieten van zelfde tarief in zwembad te Oudenaarde als inwoners
van deze gemeente
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Petra De Sutter;
Gelet op de tussenkomsten van schepen Guy Glorieux en gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
BESLUIT éénparig
Art. 1.- Het ingediende punt wordt verdaagd naar een latere zitting.
8. Vragen en antwoorden
Vragen/opmerkingen/mededelingen:
-Dieter Verscheure vraagt tot een betere vertegenwoordiging van Horebeke in de
burensportdienst.
-Mededeling van schepen Guy Glorieux dat er een oproep zal komen aan de ouders van de
VBS ‘t 2geltje voor de vertegenwoordiging in het Lokaal Overleg Kinderopvang.
-Dieter Verscheure vraagt om het voorstel tot afschaffing van de voorrang van rechts van
Korsele en Kromstraat op de Smarre af te schaffen
-Dieter Verscheure verzoekt tot het eerder doorsturen van de notulen van het college van
burgemeester en schepenen
-Dieter Verscheure vraagt naar de inhoud van het ‘riviercontract’.
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit gaat over het beheer van de rivier ‘De Zwalm’
met de gemeenten en andere partners.
-Dieter Verscheure vraagt om perken wilde bloemen die gezaaid zijn te Rokegem te laten
staan, en deze niet te maaien.
-Dieter Verscheure verwijst naar het oude wapenschild van de gemeente Horebeke met de
kleuren zwart, geel en groen en dat het gemeentelijk logo de kleuren zwart, geel en rood
draagt.
-Filip Hebbrecht vraagt om zo snel mogelijk van start te gaan met de intergemeentelijke
gecoro?
Schepen Janna Bauters antwoordt dat dit traject spoedig, samen met de gemeente Brakel,
wordt aangevat.
-Filip Hebbrecht stelt de vraag wanneer een volgende zwerfvuilactie doorgaat?
Het college antwoordt dat er een zwerfvuilactie zal doorgaan in de week van 30/09 tot 06/10.

-Filip Hebbrecht vraagt hoelang de wegversmallingen op de Smarre nog zullen ontbreken en
merkt op dat de signalisatie in tussentijd onaangepast is.
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit ten spoedigste wordt herzet, daar deze
afgereden werden. De wegversmallingen worden besproken in een overleg met de politie.
-Filip Hebbrecht vraagt wat er zal gebeuren met de herinrichting van de Ketse, na de
bevraging van de bevolking?
Het college antwoordt dat dit werd doorgegeven aan het studiebureau om het verder uit te
werken.
-Dieter Verscheure vraagt naar de stand van zaken met het afsluiten van de weg achter de kerk
van Sint-Maria-Horebeke?
Het college antwoordt dat dit verder zal bekeken worden met de politie.

Aldus vastgesteld in voormelde zitting.
De algemeen directeur,

Katrien Blommaert.

Sluiting van de zitting
Namens de Raad,

Blommaert Katrien
Algemeen directeur

Browaeys Cynthia
Voorzitter van de gemeenteraad

De burgemeester-voorzitter,

Cynthia Browaeys

