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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:  - 

 

 
 
De voorzitter opent de openbare zitting. 

 

Punt 1: Goedkeuren notulen en zittingsverslag. 

Dieter Verscheure vraagt om de punten die niet konden opgeladen worden op de website te verdagen naar 

een volgende zitting. 

Zittingsverslag wordt verdaagd naar een volgende zitting 

 

Punt 2: Vaststelling deontologische code voor mandatarissen 

De burgemeester geeft een toelichting bij de deontologische code en alle raadsleden hebben dit ruim 

vooraf kunnen raadplegen. Het model van de VVSG wordt gebruikt. 

Raadslid Dieter Verscheure vraagt wanneer er een HHR komt voor het college, welke vergoedingen een 

schepen krijgt en wat daartegenover staat.  

De burgemeester antwoordt dat dit zal opgemaakt worden en dat we nu starten met de deontologische 

code voor mandatarissen. 

De deontologische code wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen met ingang van 01.01.2020. 

 

Punt 3: Organisatiebeheersing – Vaststelling klachtenbehandelingssysteem 

De burgemeester stelt dat alle raadsleden het klachtenbehandelingssysteem ontvangen hebben en dat dit 

volgens het voorstel is van de VVSG. 

Raadslid Dieter Verscheure vraagt waarom deze decretale verplichting niet kan in gaan vanaf de maand 

oktober? 

De burgemeester antwoordt dat de ingangsdatum wordt vastgesteld op 01.01.2020 om de administratie 

toe te laten zich te organiseren. 

 

Punt 4: Samenwerkingsverband – Oprichten interlokale vereniging Intergecoro Brakel – Horebeke 

De burgemeester licht toe dat de principes en de afspraken voor het oprichten van een intergecoro Brakel 

– Horebeke dienen te worden goedgekeurd.  

Dit punt wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

Punt 5: Intergecoro Brakel – Horebeke – Samenstelling van de maatschappelijke geledingen 

Raadslid Filip Hebbrecht stelt de vraag uit welke geledingen de intergecoro wordt samengesteld – Gaat 

het om een fifty-fifty verdeling – moet de afgevaardigde van een geleding op het grondgebied wonen? 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat de afvaardigingen afhankelijk zullen zijn van de ingediende 

kandidaturen. De afgevaardigde van een bepaalde geleding mag wonende zijn buiten het grondgebied van 

de intergecoro.  

Raadslid Dieter Verscheure stelt de vraag uit welke geledigen de afvaardiging wordt gedaan, welke 

personen worden gekozen en hoe de oproep zal gebeuren?  

Schepen Janna Bauters antwoordt dat via de gemeentelijke infokanalen en de lokale pers een oproep zal 

worden gedaan. 

 

Punt 6: Intergecoro Brakel – Horebeke – Vaststelling Huishoudelijk reglement 

Raadslid Dieter Verscheure vraagt de essentie van het reglement toe te sturen. 



Schepen Janna Bauters stelt dat het reglement niet integraal mondeling zal toegelicht worden, maar dat 

het ter inzage is van de gemeenteraadsleden. 

Het huishoudelijk reglement voor de intergecoro wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen 

 

Punt 7: Samenwerkingsverband  - IGS 

De burgemeester licht toe dat op 01.01.2019 het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal 

woonbeleid in werking trad. Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor de Intergemeentelijke 

Samenwerkingsprojecten woonbeleid voor de periode 2020-2025 vervat. Solva treedt op als 

initiatiefnemer voor het indienen van de subsidieaanvraag. 

Raadslid Dieter Verscheure stelt de vraag of er iets wordt gedaan rond de Vlaamse beleidsprioriteiten. 

Wat met een crisisopvang? 

Algemeen Directeur Katrien Blommaert verklaart dat er een overeenkomst is tussen het OCMW, de 

omliggende OCMW’s en CAW Oost-Vlaanderen en dat deze maatregel volledig gedekt is. 

Algemeen directeur Katrien Blommaert verklaart alle prioriteiten moeten bereikt worden en dat er voor 

de realisatie beroep kan worden gedaan op de expertise van Solva met de subsidies, en dat er eventuele 

uren in regie ook kunnen worden aangekocht. 

Gelet op de vraag van Filip Hebbrecht met betrekking tot het reglement op leegstand dat werd goed-

gekeurd, hoever men op de gemeente gevorderd is met een leegstandsregister? 

Algemeen Directeur Katrien Blommaert antwoordt dat net door in te stappen op dit project het mogelijk 

is een leegstandsregister op te maken. Aanwervingen zullen worden gedaan door Solva om de gemeenten 

bij te staan bij hun woonbeleid van IGS. 

 

Punt 8: Oprichten van een projectvereniging Variant 

De burgemeester licht toe dat Variant een project vereniging is rond Cultuur en Erfgoed in De Vlaamse 

Ardennen. De statuten en het HHR dienen te worden goedgekeurd. Het lidmaatschap bedraagt 0.30 euro 

per inwoner Variant goedgekeurd. 

Bij geheime stemming dient er te worden overgegaan tot aanduiding van 1 lid van de Raad van Bestuur 

en 1 lid met raadgevende stem vanuit de oppositie. 

Afgevaardigde voor Raad van bestuur: Sabine Roobroeck 

Lid met raadgevende stem: Dieter Verscheure (2 stemmen Petra De Sutter, 1 stem Katelijn Moerman, 2 

blanco, 6 stemmen Dieter Verscheure) 

 

Punt 9: Engagementverklaring CAW Oost-Vlaanderen Team Partnergeweld 

De burgemeester licht het voorstel toe om jaarlijks een extra subsidie te verstrekken aan CAW Oost-

Vlaanderen Team Partnergeweld, dit met een bijdrage van 0.1013 euro per inwoner jaarlijks. 

Raadslid Petra De Sutter vraagt wat dit juist inhoudt? 

Algemeen Directeur Katrien Blommaert licht toe dat er een samenwerking is met de politiezones en dat 

na tussenkomst van de politie CAW Oost-Vlaanderen kan ingeschakeld worden voor begeleiding. Dit 

aanbod werd vroeger gedaan door de provincie Oost-Vlaanderen, dit is nu niet meer het geval. 

Dit punt wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

Punt 10: Burensportdienst – Goedkeuren jaarrekening 2018 en begroting 2019 

De burgemeester vraagt de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 goed te keuren. 

Dit punt wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

Punt 11: Ondergronds brengen van het LS/OV-net  

De burgemeester stelt voor om het LS/OV-net ondergronds te brengen in de straten Vrijsbeke, 

Fonteinstraat, Kromstraat dit samen met de geplande wegenis- en rioleringswerken. De intercommunale 

Fluvius heeft een offerte ingediend van 181.735 euro.  

Raadslid Katelijn Moerman stelt de vraag waarom maar 1 offerte werd opgevraagd. 

Algemeen Directeur Katrien Blommaert antwoordt dat Fluvius de intercommunale is die zich bezighoudt 

met de openbare verlichting en het elektriciteitsnet van de gemeente en dat enkel aan hen een offerte kan 

gevraagd worden.  

Dit punt wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

Punt 12: Intercommunale IVLA – Goedkeuren agenda BAV 18.12.2019 



Burgemeester Cynthia Browaeys vraagt om de agenda van BAV 18.12.2019 goed te keuren en de 

afgevaardigde voor het gemeentebestuur Hendrik Blommaert te bevestigen. 

Dit punt wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

Punt 13: Intercommunale Gaselwest – BAV 12.12.2019 – Goedkeuren van de agenda en vaststellen 

van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger 

Burgemeester Cynthia Browaeys vraagt om de agenda van de BAV 12.12.2019 goed te keuren en de 

afgevaardigde Bruno Vanderlinden vast te stellen. 

Dit punt wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 

 

Punt 14: Gemeentelijke steun op het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren 

Dieter Verscheure licht het punt toe om via een derde betalersregeling gezinnen te steunen en het 

openbaar vervoer op deze manier te stimuleren. 

Burgemeester Cynthia Browaeys stelt dat dit punt reeds behandeld geweest is op een vorige 

gemeenteraad en dat het College voorstelt het standpunt van de vorige legislatuur te behouden.  

Dit punt wordt niet goedgekeurd met 4 stemmen voor (fractie NV-A /CD&V en fractie Groen) en 7 

stemmen tegen (fractie Volksbelangen) 

 

Punt 15: Inrichten van een uitleenpost bibliotheek in het Groendorp 

Raadslid Filip Hebbrecht licht toe dat het moeilijk is om op eigen schaal een bibliotheek in te richten en 

dat de bevolking genoodzaakt is om zich te wenden tot Zwalm of Oudenaarde. Sommige inwoners er niet 

gemakkelijk raken zoals kinderen en senioren. Grotere gemeenten met deelgemeenten werken dikwijls 

reeds samen om een boek op een welbepaalde locatie te laten leveren. Het voorstel wordt gedaan om met 

buurgemeenten te praten en een samenwerkingsovereenkomst te tekenen.  

De burgemeester stelt dat het Groendorp een privé-rustoord is en dat dit niet zo eenvoudig is. 

Dit punt wordt verdaagd naar een latere gemeenteraad. 

 

Punt 16: Voorstel tot een substantiële ondersteuning van de Noord-Zuid werking 

Raadslid Filip Hebbrecht stelt voor om rond ontwikkelingssamenwerking stappen te zetten en een 

substantiële ondersteuning te bieden vanuit het gemeentelijk budget om op deze manier het Zuiden te 

helpen en de migratie een halt toe te roepen. Het voorstel houdt in om 0.2% van de begroting te spenderen 

aan het Zuiden, dit in samenwerking met burgerinitiatieven waarvan de opbrengst wordt weggeschonken. 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat het subsidiereglement zal herwerkt worden en stelt voor om het 

nieuw subsidiereglement af te wachten. 

Dit punt wordt niet goedgekeurd: 2 ja-stemmen (fractie Groen), 2 onthoudingen (fractie NV- 

A/CD&V/, 7 neen-stemmen (fractie Volksbelangen) 

 

Punt 17: Het voorzien van een boom voor elke inwoner 

Raadslid Petra De Sutter stelt dat de samenwerking met RLVA voor het bestellen van bomen een goede 

zaak is en dat de bomen zouden kunnen bekostigd worden door het gemeentebestuur en dat voor elke 

inwoner een boom kan worden aangekocht. De kostprijs bedraagt 1 euro per boom 

Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat er reeds met RLVA wordt samengewerkt voor de 

boomplantactie en dat iedereen die dit wenst daardoor aan een gunsttarief een boom kan aankopen bij 

RLVA. 

Raadslid Petra De Sutter stelt dat het punt moeilijk kan verdaagd worden, dat dit dan zou moeten naar 

2020. 

Dit punt wordt niet goedgekeurd: met 4 stemmen voor (fractie Groen en fractie NV-A/CD&V) en 7 

stemmen tegen (fractie Volksbelangen) 

 

Punt 18: Voorzien van een extra defibrillator aan Korsele 

Raadslid Filip Hebbrecht vraagt om een extra defibrillator te voorzien voor Korsele. 

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit reeds besproken was op het CBS en dat er beslist is om dit 

enkel te voorzien aan openbare gebouwen en scholen. 

Raadslid Dieter Verscheure vraagt of het een optie kan zijn om een mobiele defibrillator te voorzien? 

Raadslid Petra De Sutter stelt zich vragen bij de praktische haalbaarheid van een mobiele defibrillator. 

Dit punt wordt niet goedgekeurd: met 4 ja-stemmen (fractie NV-A/CD&V en fractie Groen) en 7 tegen-

stemmen. 



 

Punt 19: Vragen en antwoorden 

Vraag van raadslid Katelijn Moerman: 

Het college beslist op 29/7 om het borstelen van de gemeentewegen uit te besteden. Was een 

gesubsidieerde aankoop niet beter? Samenwerking met andere gemeenten? Hoeveel gaat dit kosten? 

Hoeveel maal per jaar? Is er een globale aanpak ?  

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat het aantal kilometer waarvan hier gebruik zal gemaakt 

worden beperkt is tot 10 km. 

Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat op deze vragen een volgende keer zal teruggekomen 

worden. 

 

Vraag van raadslid Filip Hebbrecht 

Worden de kerkhoven ecologisch onderhouden en graag had ik daar een antwoord van de schepen zelf? 

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat de kerkhoven ecologisch zullen onderhouden worden, 

mechanisch is dit moeilijk tussen de graven. Er zal gewied worden tussen de graven. 

 

Vraag van raadslid Dieter Verscheure 

Hoever staat het met de samenwerking voor een aangepast tarief in de omliggende zwembaden? 

Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat dit nog niet werd opgenomen. 

 

Vraag van Dieter Verscheure LOKO – adviesraad: 

Gebeurt er nog een oproep naar ouders voor de adviesraad LOKO?  

Schepen Guy Glorieux antwoordt dat dit punt vandaag in de gemeenteraad van Brakel wordt behandeld, 

pas daarna kan het behandeld worden op de gemeenteraad van Horebeke. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

Is er reeds meer nieuws over de inrichting van Ketse door het studiebureau? 

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat de studie nog niet ontvangen werd. 

 

Vraag van Dieter Verscheure:  

Hoever staat het met ‘de knip’  te Sint-Maria-Horebeke? 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat er overleg is geweest met de verkeersdeskundige maar het advies 

nog niet werd ontvangen. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

Stelt de vraag om de notulen van de colleges tijdig te krijgen? 

Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt hier op te zullen toezien. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

Kan er voorzien worden om BIN-borden te plaatsen in Horebeke? 

Cynthia Browaeys antwoordt dat binnenkort wordt samengezeten met Nele Mertens (Politiezone) en 

hoopt tegen dan een antwoord te vernemen van de politie. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

De aanstelling van de architect voor de vernieuwing van dak en zonnepanelen, op basis van welke criteria 

en waar is de offerte?  

Schepen Hendrik Blommaert dat de vraag wordt meegenomen naar een volgende raadszitting. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

Waarom aan een persoon die betrokken is bij een bouwmisdrijf niet meer ondersteuning wordt geboden? 

In het betrokken dossier werd wel degelijk in samenwerking met de wijkagent eerst ruim bemiddeld en 

uitleg verschaft. De gerechtelijke procedure werd pas opgestart na jaren zonder respons/medewerking van 

betrokkene. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

Waarom niet wordt ingegaan op de aanvraag van de Geuzenfeesten voor drank op de receptie? 



Schepen Janna Bauters antwoordt dat hier enkel, zoals vorig jaar werd op ingegaan, ter gelegenheid van 

een jubileumjaar, maar dat dit dit jaar niet het geval was. 

 

Vraag van Dieter Verscheure: 

Is het eetfestijn burgemeester openbaar? Kan er personeel worden ingezet voor de organisatie? Kan er een 

reglement wordt opgemaakt voor de inzet van gemeentelijke middelen voor verenigingen? 

Schepen Guy Glorieux antwoordt dat de personeelsleden dit ook uitvoeren voor JEHO en andere 

verenigingen. 

 

Vraag van Filip Hebbrecht: 

Kan de gemeente dit dan ook doen voor andere verenigingen, ook voor de Geuzenfeesten zou dit goed 

uitkomen? 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat er ook voor hen steun verleend wordt door het leveren van nadars, 

de huur van het podium te Brakel en het vervoer. 

 

Vraag van Petra De Sutter: 

Wanneer zal het participatiereglement ter beschikking zijn? 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat dit momenteel in opmaak is. 

 

Vraag van Petra De Sutter: 

Kunnen de herbruikbare bekers voor Arcadia ook door andere verenigingen worden ontleend en hoe 

wordt dit praktisch uitgewerkt.  

Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat er wordt samengewerkt IVLA voor de aankoop van deze 

bekers en dat IVLA ook zal zorgen voor levering, schoonmaak, controle ed. Hiervoor kan samengewerkt 

worden met een sociaal economiebedrijf. Dit wordt uitgewerkt. 

 

Vraag van Petra De Sutter:  

Kan de parking achter het gemeentehuis ook ter beschikking worden gesteld van andere inwoners? Nu is 

het RUP gemeentehuis die dit enkel toelaat voor bezoekers en personeelsleden.   

Burgemeester Cynthia Browaeys stelt dat dit in overweging kan genomen worden. 

 

Vraag van Petra De Sutter:  

In hoeverre is het nodig om de armaturen op Korsele te vervangen? 

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat de armaturen zijn afgeschreven, de oude armaturen geven 

geen garantie op de LED-verlichting; 

 

Vraag van Filip Hebbrecht: 

Natuurpunt heeft de vraag gesteld om langs te komen bij het CBS? Er werd hier nog geen antwoord om 

bekomen. 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat op deze vraag wordt ingegaan. 

 

Vraag van Petra De Sutter: 

Werd door Fedasil de vraag gesteld voor het voorzien van extra opvangcapaciteit op de gemeente? 

Schepen Guy Glorieux antwoordt dat er geen vraag is binnengekomen van FEDASIL, dat de plaatsen nog 

maar pas werden gesloten door FEDASIL. 

 

Vraag van Filip Hebbrecht: 

Zal het gemeentebestuur nog ingaan op het aanbod van energiesnoeiers? 

Het gemeentebestuur zal ingaan op het aanbod van energiesnoeiers en een overeenkomst af sluiten. 

 

Vraag van Filip Hebbrecht: 

Naar aanleiding van een milieumisdrijf werd een mening gevraagd en deze werd niet gegeven. Waarom 

werd dit niet gedaan? 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat op het moment dat de pers belde er nog geen kennis was van dit 

misdrijf.  

 

Vraag van Filip Hebbrecht: 



Kan overwas langs de trage wegen gemaaid worden door de gemeente, kan hier ook een actieplan voor 

worden gemaakt? 

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat de overwas niet door de gemeente diensten zal worden 

uitgevoerd. 

 

Vraag van Filip Hebbrecht: 

Op Stene werd beton gemorst wat een gevaar betekent voor de fietsers, kan dit opgeruimd worden? 

Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat hij ter plaatse is geweest en dat AWV dit dient op te ruimen. 

 

 

 

De openbare zitting wordt gesloten 


