
Z I T T I N G  V A N  2 3  M A A R T  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. 

Het verslag van de vorige gemeenteraad wordt met 9 ja-stemmen en 2 neen-stemmen (vanwege de partij N-VA) 

goedgekeurd. 

2. Goedkeuring van het aangepast Parochiekerkenplan voor de gemeente Horebeke. 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; 

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen 

voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria; 

Gelet op omzendbrief BB 2014/2 van 28 maart 2014 betreffende subsidies voor (niet)-beschermde gebouwen van de 

eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013; 

Overwegende dat de bedoeling van het opstellen van een kerkenplan is om in onderling overleg tussen het 

gemeentebestuur en de verschillende kerkfabrieken tot een langetermijnvisie te komen op de toekomst van de 

parochiekerken; 

Overwegende dat de visie op het toekomstig gebruik van de parochiekerken in de meerjarenplannen van de 

kerkfabrieken verwerkt moeten worden en goedgekeurd door de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 27.09.2016 houdende goedkeuring van het eerste  parochiekerkenplan 

voor de gemeente Horebeke; 

Overwegende dat dit kerkenplan op 19.08.2016 goedgekeurd werd door de bisschop; 

Gelet op het aangepast parochiekerkenplan dd. 5.3.2017, goedgekeurd door de bisschop van Gent op 14.03.2017; 

Overwegende dat het kerkenplan past binnen het meerjarenplan 2014-2019 van het gemeentebestuur Horebeke; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - Het aangepast Parochiekerkenplan van de gemeente Horebeke goed te keuren. 

Art.2. - Het Parochiekerkenplan maakt integraal deel uit van dit besluit. 

Art.3. – Een afschrift van deze beslissing, samen met het Parochiekerkenplan, over te maken aan : 

 Bisdom te Gent 

 Agentschap Onroerend Erfgoed 

 Kerkraad van Sint-Kornelis-Horebeke 

 Kerkraad van Sint-Maria-Horebeke 



Art.4. - 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. 

3. Principebeslissing betreffende de uitvoering van buitengewone verbeteringswerken aan de buurtweg 

“Foreest” te Horebeke. - Machtiging aan het College voor het aanstellen van de ontwerper en een 

veiligheidscoördinator via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Overwegende dat de buurtweg “Foreest” te Horebeke in een slechte staat verkeert en dringend aan herstelling toe is; 

Overwegende dat het noodzakelijk is een ontwerper en een veiligheidscoördinator aan te stellen voor het samenstellen 

van een dossier; 

Overwegende dat de verbeteringswerken mogen geraamd worden op € 82.000  + btw en het ereloon van de ontwerper 

op € 6.000 + btw; 

Overwegende dat deze werken in aanmerking komen voor de trekkingsrechten in het kader van het Vlaams 

Plattelandsfonds; dat de trekkingsrechten voor 2017 mogen geraamd worden op € 102.683; 

Overwegende dat € 102.683 voorzien is op het AR 2240007 en het BI 020000 in het budget 2017; 

Gelet op de vraag van dhr. Dieter Verscheure van de partij N-VA op welke basis en criteria de ontwerpers worden 

geselecteerd; 

Overwegende dat het college ertoe gehouden is de wetgeving op de overheidsopdrachten na te leven; dat het college 

voor deze opdracht vrij bepaalt welke ontwerpers er worden aangeschreven; dat de keuze veelal gebeurt op basis van 

eerdere samenwerkingen; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - Principieel akkoord te gaan met de uitvoering van buitengewone verbeteringswerken aan de buurtweg Foreest 

te Horebeke. 

Art.2. - Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het aanstellen van de ontwerper en de 

veiligheidscoördinator via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Art.3. - De uitgave te vereffenen met de trekkingsrechten 2017 uit het Vlaams Plattelandsfonds.  Het saldo te 

vereffenen met eigen middelen en te verrekenen op het AR 2240007 en het BI 020000 in het budget 2017. 

Art.4. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de heer gewestelijk ontvanger. 

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. 

4. Principebeslissing betreffende de uitvoering van buitengewone verbeteringswerken aan de Frunte te 

Horebeke. - Machtiging aan het College voor het aanstellen van de ontwerper en een veiligheidscoördinator via 

de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Overwegende dat de buurtweg “Frunte” te Horebeke in een slechte staat verkeert en dringend aan herstelling toe is; 

Overwegende dat het noodzakelijk is een ontwerper en een veiligheidscoördinator aan te stellen voor het samenstellen 

van een dossier; 

Overwegende dat de verbeteringswerken mogen geraamd worden op € 77.000  + btw en het ereloon van de ontwerper 

op € 6.000 + btw; 



Overwegende dat deze werken in aanmerking komen voor de trekkingsrechten in het kader van het Vlaams 

Plattelandsfonds; dat de trekkingsrechten voor 2017 mogen geraamd worden op € 102.683; 

Overwegende dat € 102.683 voorzien is op het AR 2240007 en het BI 020000 in het budget 2017; 

Gelet op de vraag van dhr. Dieter Verscheure van de partij N-VA op welke basis en criteria de ontwerpers worden 

geselecteerd; 

Overwegende dat het college ertoe gehouden is de wetgeving op de overheidsopdrachten na te leven; dat het college 

voor deze opdracht vrij bepaalt welke ontwerpers er worden aangeschreven; dat de keuze veelal gebeurt op basis van 

eerdere samenwerkingen; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - Principieel akkoord te gaan met de uitvoering van buitengewone verbeteringswerken aan de buurtweg 

“Frunte” te Horebeke. 

Art.2. - Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het aanstellen van de ontwerper en de 

veiligheidscoördinator via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Art.3. - De uitgave te vereffenen met de trekkingsrechten 2017 uit het Vlaams Plattelandsfonds.  Het saldo te 

vereffenen met eigen middelen en te verrekenen op het AR 2240007 en het BI 020000 in het budget 2017. 

Art.4. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de heer gewestelijk ontvanger. 

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. 

 

Dhr. Hendrik Blommaert, schepen, verlaat de vergaderzaal omdat hij als voorzitter van de VPKB belang heeft bij 

de behandeling van volgend agendapunt. 

5. Verstrekken van een eenmalige toelage aan de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) voor de 

financiering van de diverse activiteiten in het kader van 450 jaar Protestantisme in de Vlaamse Ardennen. 

Overwegende dat de VPKB, in samenwerking met het gemeentebestuur en provinciebestuur, een aantal activiteiten 

plant in het kader van 450 jaar Protestantisme in de Vlaamse Ardennen; 

Gelet op de overeenkomst tussen de dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen en het Gemeentebestuur van 

Horebeke voor de realisatie van een aflevering binnen de reeks “erfgoedsprokkels” rond de Geuzenhoek Horebeke en 

450 jaar protestantisme in de Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat deze erfgoedsprokkel een praktische gids is voor al wie de Geuzenhoek wil ontdekken en kadert in 

het Lutherjaar, Refo 2017 waarin 500 jaar reformatie wordt herdacht; 

Overwegende dat er nog tal van andere activiteiten gepland zijn zoals het concert Paul Rans op 21.3.2017, de 

voorstelling van de erfgoedbrochure op 31.3.2017, de eerste uitgave van de herdenkingspostzegel 500 jaar Reformatie 

op 12.06.2017; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om voor deze activiteiten een eenmalige toelage 

van € 2.000 toe te kennen aan de VPKB; 

Overwegende dat de partij N-VA akkoord gaat met de toelage maar er tevens opnieuw op aandringt een objectief 

subsidiereglement uit te werken; 



BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - Een eenmalige toelage van € 2.000 toe te kennen aan de VKPB voor de uitgifte van de brochure 

Erfgoedsprokkels en de inrichting van de activiteiten naar aanleiding van thema Geuzenhoek Horebeke, 450 jaar 

protestantisme in de Vlaamse Ardennen”. 

Art.2. - Het nodige krediet op te nemen op de budgetwijziging 2017. 

Art.3. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de heer financieel beheerder. 

Art.4. - 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. Mondelinge en schriftelijke vragen. 

Vragen van N-VA raadslid Dieter Verscheure : 

 Kan de gemeente een cursus “internet-gebruik” inrichten voor de inwoners van de gemeente ? De gemeente 

heeft nu een vernieuwde website en een app-toepassing maar sommige gebruikers zijn niet op de hoogte  van 

de mogelijkheden die deze toepassingen te bieden hebben. 

 Kan er meer informatie gegeven worden omtrent de vergoeding van de mandatarissen in de intercomunales ? 

 Vraagt nogmaals naar de cijfers betreffende de toekomstige investeringen en de kosten voor het gescheiden 

(afvalwater – hemelwater) rioleringsstelsel. 

Vragen van N-VA raadslid Katelijn Moerman : 

 Is de gemeente bereid om de rentelast in het kader van de Vlaamse Energielening ten laste nemen ? 

Zij wenst een reductie van de energievraag van woningen door het stimuleren van structurele 

energiebesparende ingrepen en de inwoners extra aanmoedigen om te investeren in efficiënte en hernieuwbare 

energie. 

Haar voorstel : een renteloze Vlaamse Energielening voor iedere bewoner en dus niet enkel voor de sociale 

doelgroep die aan 0 % leent. 

 Heeft de gemeente al een omgevingsambtenaar ? Schepen Janna Bauters antwoordt dat de gemeente uitstel 

gekregen heeft tot 1.6.2017 voor toepassing van de omgevingsvergunning. Voorlopig wordt de taak van 

omgevingsambtenaar nog uitgevoerd door de secretaris. 

 Wordt er voldoende geïnvesteerd in de opleiding van het gemeentepersoneel ? Er zijn financiële middelen 

voorzien in het budget voor relevante bijscholing van het gemeentepersoneel. 

 Wat is de stand van zaken van het Mobiliteitsplan ? 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 

Joseph Browaeys 

 

 


