
 

Horebeke, 31.03.2021  

BESLUITENLIJST  

 

GEMEENTERAAD 

 

dd. 29.03.2021 

 

AANWEZIG :  Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen. 

  Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Katelijn Moerman, Bruno Vander Linden, 

   Dieter Verscheure, Filip Hebbrecht en Bart Van de Water, raadsleden.  

  Blommaert Katrien, algemeen directeur. 

VERONTSCHULDIGD: - 

 

De vergadering van de gemeenteraad gaat door via Microsoft Teams en wordt gestreamd op de website 

van het gemeentebestuur. 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur 

 

Volgende punten worden behandeld : 

In openbare zitting :  

1. Goedkeuren van de notulen en zittingsverslag van voorgaande zitting. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat  het zittingsverslag vervangen wordt 

door het audioverslag. 

Het audioverslag geeft een correcte weergave van de gevoerde gesprekken en tussenkomsten van de 

verschillende partijen. Het is beschikbaar op de website van de gemeente. 

2. Samenwerking – Afsluiten van een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-

Vlaanderen 

Het gemeentebestuur van Horebeke besluit een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het 

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. De overeenkomst gaat in op 01.05.2021 en eindigt op 31.12.2022. 

3. Samenwerking – Erfgoed Vlaamse Ardennen ‘Variant’ – oprichting van de deelwerking 

bibliotheken Vlaamse Ardennen – Bekrachtiging besluit 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van Erfgoed Vlaamse Ardennen ‘Variant’ tot oprichting 

van de deelwerking ‘Bibliotheken’. Horebeke heeft zelf geen bibliotheek maar is wel lid van 

Variant en dient deze nieuwe deelwerking te bekrachtigen. 

 

4. Samenwerking – Intergemeentelijke samenwerking “Nieuwbouw zwembad Brakel” – 

Afsluiten van intentieverklaring tot samenwerking 

De gemeenteraad besluit de intentieverklaring tot samenwerking met het gemeentebestuur van 

Brakel te ondertekenen. Brakel heeft de plannen om een nieuwe zwembad te bouwen op een nieuwe 



locatie. De buurgemeenten zijn gecontacteerd om een vorm van samenwerking tot stand te brengen. 

5. Samenwerking – Lidmaatschap Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender – goedkeuren 

statuten, ondertekening van het toetredingsformulier en aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger van de algemene vergadering 

Het gemeentebestuur van Horebeke treedt toe tot de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en 

keurt de statuten goed. Het toetredingsformulier wordt ondertekend. Als afgevaardigde voor de 

algemene vergadering is aangeduid schepen Hendrik Blommaert, met als plaatsvervanger Bruno 

Vander Linden. 

6. Jeugdadviesraad – Statuten – Goedkeuring 

Het ontwerp van de statuten van de jeugdadviesraad wordt goedgekeurd.  

7. Erediensten – Kerkfabriek Verenigde Protestantse Kerk van België – Advies jaarrekening 

2020 

De gemeenteraad brengt een positief advies uit over de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek 

Verenigde Protestantse Kerk van België 

8. Personeel – Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale 

Pensioendienst – Gemeenschappelijk sociale dienst 

De gemeenteraad besluit in te schrijven op de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale 

Pensioendienst. Dit verloopt via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst 

 

9. 
Bevrijdingsfeest in Horebeke  

De gemeenteraad besluit zelf geen bevrijdingsfeest te organiseren.  

8. 
Voorzien in publieke toiletten  

De gemeenteraad besluit geen publieke toiletten te voorzien.  

 

9. 
Opstellen van een bijenplan  

De gemeenteraad besluit geen bijenplan op te stellen. 

 

10. 
Gemeentelijke infozuil in beide dorpskernen van Horebeke  

De gemeenteraad besluit geen bijkomende infozuilen op te richten. 

11. 
Voorstel tot ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes openbaar 

vervoer’ 

De gemeenteraad besluit tot ondertekening van het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes 

openbaar vervoer’. 

12. 
Inschrijven op het project ’10.000 stappen. Elke stap telt.” 

De gemeenteraad besluit tot inschrijving in het project “10.000 stappen. Elke stap telt.” 



13. 
Versneld en bijkomend investeren in fietsinfrastructuur. 

De gemeenteraad duidt het college van burgemeester en schepenen af om het subsidiërend project 

verder uit te werken. 

14. 
Aanplant van een “mini” bos op de voormalige stortplaats langs de Hoek 

Het CBS gaf aan OVAM aan om over te gaan tot het uitvoeren van een oriënterend 

bodemonderzoek. De gemeenteraad beslist om dit project verder te laten uitwerken door het CBS. 

15. 
Kandidaatstelling leefbuurten 

De gemeenteraad beslist zich geen kandidaat te stellen voor de leefbuurten 

16 
Vragen en antwoorden 

 


