
Gemeentebestuur 

9667 HOREBEKE 

KERKPLEIN 3 

 

 

Horebeke, 18.11.2016. 

 

 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op maandag 28 november 2016 

om 19.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Volgende punten worden behandeld : 

1.  Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 

2.  Eredienst. – V.P.K.B.-Horebeke. – Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019. 

In de vorige vergadering van de gemeenteraad werd beslist om een investeringssubsidie van € 

150.000 te verlenen aan de V.P.K.B. Horebeke voor de herinrichting van het museum. 

De uitgaven voor de werken alsook de subsidies worden opgenomen in het meerjarenplan. 

De exploitatietoelagen wijzigen niet. 

3.  Eredienst. – V.P.K.B.-Horebeke. – Aktename van het budget 2017. 

Exploitatie+uitgaven:  € 26.449,00  Investeringsuitgaven: € 139.500 

Exploitatie-ontvangsten:  € 12.615,00  Investeringsontvangsten: € 139.500 

Tekort:    € 13.834,00  Saldo: € 0 

Overschot vorige jaren  € 0,00  

Exploitatietoelage gemeente € 13.834,00 

4.  Hernieuwing van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein. – Periode 1.1.2017 – 31.12.2019. 

Voorstel : 

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 

openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 EUR, 

voor werken in voetpaden 1,63 EUR en voor werken in aardewegen 0,98 EUR. 

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer 

nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % 

van hogervermelde bedrag(en). 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 

onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een 

retributie geheven van 1,09 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 

aansluitingspunt. 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen wordt een retributie voorzien van 0,54 EUR 

per aanwezig aansluitingspunt. 

Ter info : Opbrengst 2017 : 5.338,73 EUR. (Eandis - elektriciteit) + 1.896,36 (Eandis – gas) 



5.  FIGGA. - Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 9.12.2016. - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. 

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 

duiden voor de buitengewone algemene vergadering. 

6.  FIGGA. – Buitengewone algemene vergadering op 9.12.2016. – Goedkeuring van de agenda 

en bepalen van het mandaat van zijn vertegenwoordiger. 

Agenda : 

1. Strategie voor het boekjaar 2017. 

2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting  

3. Statutaire benoemingen en mededelingen 

7.  I.VL.A.. – Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 21.12.2016. – Goedkeuring 

van de agenda. -- Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Agenda : 

1. Beleidsplan 2017 

2. Begroting 2017 

3. Varia 

De gemeentelijke vertegenwoordiger (Robert De Meuleneire) werd reeds bij gemeenteraadsbesluit 

van 28.5.2015 aangesteld tot het einde van de legislatuur. 

8.  SOLvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-

economische expansie). - Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering op 

maandag 12.12.2016 te Lierde. Vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Agenda : 

1. Samenstelling van het bureau (art. 40) 

2. Statutenwijziging SOLVA 

3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone 

Algemene Vergadering 

4. Goedkeuren actieplan en budget 2017. 

Dhr. Hendrik Blommaert werd reeds bij beslissing van de gemeenteraad dd. 22.10.2013 aangeduid 

als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het einde van de lopende legislatuur. 

9.  Vragen en antwoorden. 

Tijdens de vorige vergadering van de gemeenteraad heeft de heer Dieter Verscheure de slechte 

toestand van de Tonnestraat aangekaart. 

De toestand is te wijten aan het zwaar verkeer en hij wenst te vernemen welke maatregelen het 

gemeentebestuur zal nemen. 

 

Op vraag van raadslid Dieter Verscheure wordt volgend punt toegevoegd aan de agenda. 

 

10.  Installeren van een bancontact betaalterminal in het gemeentehuis. 

De N-VA fractie in de gemeenteraad stelt voor om een betaalterminal te installeren in het 

gemeentehuis zodat de bezoekers elektronisch kunnen betalen voor de aan hen verschafte diensten. 

  


