
Z I T T I N G  V A N  2 7  d e c e m b e r  2 0 1 8 .  

 

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,  

  Sonja De Keyzer en Patrick Minnaert, Dieter Verscheure, Katelijn   

Moerman raadsleden; 

 

  Katrien Blommaert, algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD : - 

AFWEZIG : - 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad. 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad worden eenparig goedgekeurd. 

 

2.  Vaststelling van budgetwijziging 2018/1 van de gemeente. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;  

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningstelstels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 inhoudende de budgetten de éénjarige meerjarenplannen 

2019; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.12.2018  houdende vaststelling van het budget 2018; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van budgetwijziging 2018/1; 

Overwegende dat de budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota; 

Vaststellend dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul; dat de budgetwijziging 2018/1 aldus financieel in 

evenwicht is; 



Overwegende dat de budgetwijziging 2018/1 werd opgesteld conform de terzake geldende en hier voornoemde 

reglementering; 

Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus” 

van 6 september 2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG :  

Art.1.- Stelt de budgetwijziging 2018/1 vast. 

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de budgetwijziging 2018/1 toe te zenden aan de heer 

Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket. 

Art.3.- De budgetwijziging 2018/1 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 XML-bestand en een XBRL-

bestand. 

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de budgetwijziging 2018/1 te overhandigen aan de 

financieel beheerder. 

3. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 inhoudende de budgetten en de éénjarige 

meerjarenplannen 2019; 



Gelet op het ontwerp opgemaakt door de financieel directeur; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27.12.2013 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 

en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het éénjarig meerjarenplan kan aangepast te worden alvorens het budget 2019 wordt vastgesteld; 

overwegende dat een wijziging aan het meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een financiële nota, een motivering van de 

wijzigingen en een toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan; 

Vaststellend dat het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan nul; dat de autofinancieringsmarge in 

het jaar 2019 groter is dan nul; dat het meerjarenplan 2014-2019 na aanpassing aldus financieel in evenwicht is; 

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan werd opgesteld conform de terzake geldende en hier 

voornoemde reglementering; 

Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus” 

van 6 september 2013; 

Vraag van Katelijn Moerman wanneer de restauratie van het gemeentehuis zal goedgekeurd worden door onroerend 

erfgoed en het project kan aangevat worden; is het niet realistischer om een kleiner gedeelte te budgetteren voor het 

jaar in plaats van het gehele project; 

Gelet op het overzicht met de jaarlijkse opbrengst van de eigen gemeentelijke belastingen; 

Goedgekeurd met 9 ja-stemmen en 2 neen-stemmen van de N-VA fractie 

Art.1.- Stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast. 

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 toe te 

zenden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket. 

Art.3.- De aanpassing van het meerjarenplan  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 XML-bestand en een 

XBRL-bestand. 

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van aanpassing van het meerjarenplan te overhandigen aan 

de financieel beheerder. 

4.  Vaststelling van het budget 2019 van de gemeente. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010; 



Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens 

de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en 

beheerscyclus” van 18 oktober 2013; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, recent gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 inhoudende de budgetten en de éénjarige 

meerjarenplannen 2019; 

Gelet op de wijziging van het meerjarenplan zoals heden goedgekeurd; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van het budget 2019; 

Overwegende dat het budget 2019 past binnen het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat het budget 2019 werd opgesteld conform de terzake geldende en hier voornoemde reglementering; 

Vaststellend dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul; dat het budget 2019 aldus financieel in evenwicht is; 

Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op 

de gemeenten en latere wijzigingen;  

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus” 

van 6 september 2013; 

Gelet op de opmerking van de N-VA fractie dat zij zich wensen te onthouden daar dit budget 2019 in de loop van het 

jaar zal worden aangepast; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

Besluit goedgekeurd met 9 ja-stemmen en 2 onthoudingen 

Art.1.- Stelt het budget 2019 vast. 

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van het budget 2019 toe te zenden aan de heer Gouverneur 

van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket. 

Art.3.- Het budget 2019 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 XML-bestand en een XBRL-bestand. 

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van het budget 2017 te overhandigen aan de financieel 

beheerder. 

 

5. OCMW – Aanpassing Meerjarenplan 2014 – 2019  - Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 



Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende “Strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en beheerscyclus”; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 inhoudende budgetten en de eenjarige meerjarenplannen 

van 2019; 

Gelet op het aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 bestaande uit een motivering van de wijzigingen en een financiële 

nota zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 12.12.2018; 

Gelet op de toelichting; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art. 1. - Het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW, bestaande uit een motivering van de wijzigingen 

en een financiële nota zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 12.12.2018, goed te keuren. 

Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Art. 3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet 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. 

6. OCMW – Budget 2019  – Aktename 

De gemeenteraad, 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende “Strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en beheerscyclus”; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 

van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale 

besturen; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 12.12.2018 houdende vaststelling van het 

aangepast meerjarenplan 2014-2019,  goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27.12.2018; 

Overwegende dat het OCMW, voor het begin van ieder financieel boekjaar, op basis van het meerjarenplan, het budget 

van het OCMW dient goed te keuren; 

Overwegende dat het budget een concretisering naar de korte termijn is van de langetermijnvisie die is opgenomen in 

het meerjarenplan; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van het budget 2019, bestaande uit een beleidsnota, financiële nota en toelichting, 

vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 12.12.2018; 

Gelet op de toelichting; 

BESLUIT EENPARIG : 



Art. 1. - Akte te nemen van het budget 2019 van het OCMW, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de 

toelichting, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 12.12.2018. 

Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Art. 3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet 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. 

7. Erfgoed – Erfgoed Vlaamse Ardennen – Budget 2019 

De gemeenteraad, 

Gelet op het budget 2019 dat wordt naar voor gebracht door het gemeentebestuur van Zwalm als beherende gemeente; 

Overwegende dat 12 gemeenten uit de Vlaamse Ardennen deelnemen aan de intergemeentelijke vereniging EVA, 

Erfgoed Vlaamse Ardennen.  

Overwegende dat deze intergemeentelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezit en dat het budget en het 

meerjarenplan wordt opgenomen in dit van de gemeente Zwalm; 

Overwegende dat het budget 2019 van de interlokale vereniging EVA, erfgoed Vlaamse Ardennen, werd besproken in 

het beheerscomité van de interlokale vereniging en vervolgens werd vastgesteld; 

Overwegende dat de financiering gebeurt door een bijdrage van de deelnemende gemeente van 0.30 euro per inwoner; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inhoudende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. -. Akte te nemen van het budget 2019 van Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan het gemeentebestuur van Zwalm als beherende gemeente. 

Art. 3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet 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. 

 

8. Mobiliteit – Mobiliteitsplan – definitieve vaststelling 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet betreffende mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, gewijzigd bij decreet van 10.02.2012; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 21.01.2014 houdende de aanstelling van SOLVA (Intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie) als ontwerper van het 

mobiliteitsplan van de gemeente Horebeke; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12.03.2014 houdende de oprichting van een Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie (GBC); 

Gelet op het overleg van de GCB dd. 05.06.2014 inhoudende de bespreking van het voorontwerp van de 

oriëntatienota; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2014 houdende de goedkeuring van het participatietraject 

voor het gemeentelijke mobiliteitsplan; 



Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 25.02.2016 inhoudende de bespreking van het 

voorontwerp van de synthesenota; 

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 16.11.2017 inhoudende de bespreking en 

advisering van de beleidsnota mobiliteitsplan; 

Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 23.10.2018 inhoudende bespreking van de 

bezwaren en opmerkingen die werden ingediend; 

Gelet op het verslag van de regionale mobiliteitscommissie van 07.12.2018 inhoudende de advisering tot definitieve 

vaststelling van het mobiliteitsplan 

Gelet op het mobiliteitsplan dat voorligt ter definitieve vaststelling; 

Gelet op de opmerking van gemeenteraadslid Dieter Verscheure dat er 4 dagen voor het einde van de legislatuur dit 

mobiliteitsplan wordt goedgekeurd; dat weinig mensen kennis hadden van de opmaak van het mobiliteitsplan; dat het 

openbaar onderzoek liep in volle vakantieperiode; dat het gemeentelijk infoblad niks heeft vermeld over het openbaar 

onderzoek mbt het mobiliteitsplan, terwijl er wel werd verwezen naar de mogelijke plannen om fietspaden aan te 

leggen op de Bovenstraat en de Meersestraat; dat er op p.22 zaken staan die elkaar tegenspreken nl dat er onderzocht 

moet worden of er een fietspad moet aangelegd worden in de Meersestraat en dat er een paar alinea’s verder dat er op 

andere straten geen fietspad moet komen met als voorbeeld de Meersestraat; dat bij de talrijke huisbezoeken voor de 

verkiezingen duidelijk werd dat heel veel inwoners zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en door het 

openbaar onderzoek te houden in volle vakantieperiode , zonder de bevolking voldoende te informeren, deze mensen 

hun bekommernissen niet kunnen laten gelden; dat er recente ongevallen zijn gebeurd op de Smarre niettegenstaande 

er reeds ingrepen zijn gebeurd om de verkeersveiligheid te verhogen en dat de feiten aantonen dat de 

verkeersveiligheid op de Smarre nog steeds niet verbeterd is;  verwijst naar het belang van verkeersveiligheid en stelt 

voor om eerst nog de bevolking te betrekken bij de opmaak; om deze reden zal de N-VA fractie tegen stemmen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT GOEDGEKEURD MET 9 JA STEMMEN EN 2 NEEN-stemmen van de N-VA fractie 

Art. 1. - De gemeenteraad stelt het mobiliteitsplan definitief vast.  

Art. 2. - 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. 

7.  Vragen en antwoorden 

Vraag van Dieter Verscheure of er reeds zicht is op de afrekening van kosten van de verkoop van de dekenij. 

De algemeen directeur antwoordt dat er nog geen afrekening werd bekomen van de notaris. 

 

Vraag van Dieter Verscheure vraagt naar de mogelijkheid tot het oprichten van een BIN. De burgemeester 

stelt dat de politie dit niet nuttig acht. Schepen Janna Bauters meldt dat een BIN een burgerinitiatief is in 

samenwerking met het gemeentebestuur en de politie, dat dit niet een integraal initiatief is van het 

gemeentebestuur.  

 

Vraag van Katelijn Moerman rond de povere kerstversiering op de gemeente en vraagt aan het toekomstig 

bestuur om meer inspanningen te doen. Schepen Janna Bauters stelt dat er reeds meer inspanningen zijn 

geweest en dat er ook bijkomende inspanningen werden geleverd om de Sint-Kornelis kerk te versieren.  

 

GESLOTEN ZITTING 

 

Dagorde : Gemeentelijke administratieve sancties. – Aanstelling provinciale sanctionerende ambtenaren vanaf 

01.01.2019 


