
 Horebeke, 12.12.2017. 

 

 

 

Geachte, 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 28.12.2017 om  

19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Volgende punten worden behandeld : 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. 

2. OCMW. - Aangepast meerjarenplan 2014 – 2019. - Goedkeuring. 

Het aangepast meerjarenplan wordt behandeld in de vergadering van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn op 21.12.2017. 

De voorzitter van het OCMW zal een toelichting geven betreffende dit plan. 

Het meerjarenplan dient vervolgens goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

3. OCMW. - Kennisname van het budget 2018. 

Het budget 2018 zal ook worden toegelicht door de voorzitter. 

De gemeenteraad dient vervolgens enkel kennis te nemen van het budget, daar het budget volledig 

past binnen het goedgekeurd meerjarenplan. 

4. Eredienst. – V.P.K.B.-Horebeke. – Aktename van het budget 2018. 

Exploitatie+uitgaven:  € 26.866,00  Investeringsuitgaven: € 113.000 

Exploitatie-ontvangsten:  € 12.615,00  Investeringsontvangsten: € 113.000 

Tekort:    € 14.251,00  Saldo: € 0 

Overschot vorige jaren  € 0,00  

Exploitatietoelage gemeente € 14.251,00 

5. Eerstelijnszorg – Formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone. 

Met de gemeenten/steden Ronse, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, 

Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Gavere en Horebeke kan een eerstelijnszone afgebakend worden. 

Binnen deze regio kunnen zorgafspraken worden gemaakt om te komen tot een efficiënte zorg. De 

huisartsenkringen zullen penhouder zijn voor dit project. Voor het indienen van het project dient 

de zone tussen de 75.000 en 125.000 inwoners te bevatten. De aantallen vallen voor deze regio 

binnen de norm. 

6. Omgeving – aanduiding omgevingsambtenaar (GOA). 

De gemeente is verplicht om 1 omgevingsambtenaar (GOA) aan te duiden. De gemeentesecretaris 

kan tijdelijk - maximum 1 jaar - de taken van de GOA uitoefenen. De secretaris beschikt tevens 

over relevante aantoonbare beroepservaring. Het College stelt voor de gemeentesecretaris aan te 

duiden als omgevingsambtenaar voor de gemeente Horebeke met ingang van 01.01.2018. 



7. Aanvullend politiereglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijden “Ronde 

van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” op zondag 1 april 2018. 

Het aantal commerciële activiteiten dat langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd wordt 

georganiseerd neemt jaar na jaar toe.  

Dergelijke activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op locaties die op zich al veel 

toeschouwers aantrekken waardoor de veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de 

reisweg moeten verhoogd worden. 

Net als vorig jaar stelt de gouverneur een modelreglement ter beschikking. 

Het college stelt voor om het modelreglement van de heer Gouverneur over te nemen. 

8. Vaststellen van de dotatie 2017 aan de Politiezone Brakel 

Het budget 2018 van de politiezone werd goedgekeurd door de politieraad op 1.12.2017. 

De dotaties van de gemeenten van de zone werden als volgt vastgesteld : 

Naam gemeente gewone dienst buitengewone dienst 

Gemeente Brakel € 1.249.507,00 € 101.085,00 

Gemeente Horebeke € 175.620,00 € 14.208,00 

Gemeente Maarkedal € 521.290,00 € 42.172,00 

Gemeente Zwalm € 607.350,00 € 49.135,00 

 

€ 2.553.767,00 € 206.600,00 

Ons aandeel in het exploitatietekort bedraagt € 175.620,00 

Ons aandeel in de investeringen bedraagt € 14.208,00 

9. Vaststellen van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2018. 

Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing van 

de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van 

het kadastraal inkomen;  

De Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om hun gemeentelijke opcentiemen 

dientengevolge aan te passen:  

“Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op 

zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in 

werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;  

Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 moet het aantal 

opcentiemen 2017 gedeeld worden door 1,588.  

Dit geeft als resultaat : 755,67. 

Voorstel van het college : 755 opcentiemen. 

10. Vaststellen van de personenbelasting. - Aanslagjaar 2018. 

Voorstel : 7 % (ongewijzigd) 

11. Budgetwijziging 2017 van de gemeente 

Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de budgetwijziging. 



 

12. Aanpassing van het Meerjarenplan 2014 – 2019 van de gemeente. 

Inhoudelijk werden geen wijzigingen aangebracht aan de strategische nota van het meerjarenplan. 

Voor de inhoud van deze nota verwijzen we naar het initieel goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019. 

Het meerjarenplan dient te worden gewijzigd naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018. 

In het schema M2 werd het correcte gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig jaar 

opgenomen.  

Dit resultaat is immers gekend door opmaak van de jaarrekening 2016. 

13. Budget 2018 van de gemeente. 

De nodige toelichting is opgenomen in het budget 2018. 

14. Vragen en antwoorden. 

 


