
GEMEENTEBESTUUR 

9667 HOREBEKE 

 

Horebeke, 2.12.2016. 

 

Geachte, 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de gemeenteraad op maandag 19.12.2016 om  

19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Volgende punten worden behandeld : 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering. 

2. Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Brakel. 

Dit reglement bevat maatregelen i.v.m. : 

 de veiligheid en het gemak van doorgang op het openbaar domein 

 de reinheid van het openbaar domein 

 de openbare gezondheid 

 de openbare veiligheid en brandgevaar 

 de openbare rust 

 de milieubescherming 

Het is de bedoeling dat iedere gemeente van de politiezone dit reglement goedkeurt. 

3. Goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage in de secretariaatsvergoeding voor de huisvesting 

van het dekenaal- en parochiesecretariaat. 

Gezien de dekenale herschikkingen, de in de nabije toekomst te verwachten herschikkingen in de 

samenstelling van de parochies binnen het voormalige dekenaat Horebeke en de reeds voltrokken 

herschikking van de erediensten zoals aangegeven in het dekenaal plan Horebeke/Zwalm dient een 

nieuw geschikt onderkomen gezocht te worden voor het dekenaal secretariaat, thans gehuisvest in 

Horebeke. 

Volgens de bepalingen in het decreet van 7 mei 2004 moeten de gemeenten aan de kerkfabriek(en) een 

ruimte ter beschikking stellen waar de gelovigen kunnen ontvangen worden, waar de kerkraad kan 

vergaderen en waar het archief van de kerkfabriek(en) kan worden bewaard. 

Ofwel moet de gemeente een secretariaatsvergoeding betalen aan de kerkfabriek.. Die verplichting geldt 

ook voor de parochies waar er een bedienaar van de eredienst is maar wiens woning niet geschikt is om 

die functies te vervullen. 

Onder “geschikt onderkomen” verstaan we: bereikbaar, centraal gelegen, toegankelijk en voldoende 

ruim. Onder “dekenaal secretariaat“ verstaan we: kantoorruimte bedienaar van de eredienst, 

kantoorruimte parochieassistente, archiefruimte, vergaderruimte (voor de kerkfabriek(en), werkgroepen, 

dekenale en pastorale ploegen). 

De vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm kwam met de dekenale verantwoordelijken en de 

kerkfabriek van O.L.V. Zeven Weeën overeen het dekenaal secretariaat onder te brengen in de 

voormalige pastorie van Sint-Maria-Latem (Latemdreef 55 – 9630 Zwalm) en ging daartoe een 

huurovereenkomst aan met de kerkfabriek O.L.V. van Zeven Weeën van Sint-Maria-Latem. 

De pastorie ligt aan een vlot bereikbare gewestweg, ligt centraal in Zwalm, centraal in het huidige 

dekenaat  en te midden de kerken die behouden blijven voor de eredienst (Munkzwalm, Nederzwalm). 

De maandelijkse huur werd vastgelegd op € 800,00.  

Om de gemeentelijke secretariaatsvergoedingen te bepalen werd volgende verdeelsleutel gehanteerd: 



- € 100,00 euro voor de vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm 

- € 700,00 door de gemeenten te verdelen a rato inwonersaantallen zijnde 1/5 (€ 140,00) voor Horebeke 

en 4/5 (€ 560,00) voor Zwalm. 

De gemeente Horebeke vult haar decretale plicht krachtens art. 52/1 van het eredienstendecreet aldus in 

door een secretariaatsvergoeding aan de vzw Pastorale werken bij te dragen van € 140,00 per maand. 

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

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

Welzijn op 13.12.2016. 

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

Het meerjarenplan dient vervolgens goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

5. OCMW. - Kennisname van het budget 2017 

Het budget 2017 zal ook worden toegelicht door de voorzitter. 

De gemeenteraad dient vervolgens enkel kennis te nemen van het budget. 

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

van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” op zondag 2 april 2017. 

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. 

7. Vaststellen van de dotatie 2017 aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen. 

De bijdrage van de gemeenten wordt vastgesteld op basis van volgende parameters : 

- 60 % op basis van het inwonersaantal; 

- 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen; 

- 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen; 

- 5% op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld 

inkomen per aangifte) 

De verdeelsleutel 2017 bedraagt aldus 1,4733 %. 

De exploitatiekosten voor de volledige zone worden geraamd op € 4.194.275 

Ons aandeel bedraagt € 61.794,94 

De exploitatiekosten voor de volledige zone worden geraamd op € 1.150.000 

Ons aandeel bedraagt € 22.140,91. 

8. Vaststellen van de dotatie 2016 aan de Politiezone Brakel 

De investeringsuitgaven werden met begrotingswijziging verhoogd met € 220.000 en als volgt verdeeld 

over de gemeenten : 

 

Oorspronkelijk Budget 

2016 

Budgetwijziging  

2016 BW 2016/01 

Brakel € 134.112,00 + € 107.642,00 € 241.754,00 

Horebeke € 18.849,00 + € 15.129,00 € 33.978,00 

Maarkedal € 55.951,00 + € 44.908,00 € 100.859,00 

Zwalm € 65.188,00 + € 52.321,00 € 117.509,00 

Ons aandeel bedraagt € 33.978,00 

9. Vaststellen van de dotatie 2017 aan de Politiezone Brakel 



Het budget 2017 van de politiezone werd goedgekeurd door de politieraad op 28.10.2016. 

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

Naam gemeente gewone dienst buitengewone dienst 

Gemeente Brakel € 1.169.446,00 € 48.928,00 

Gemeente Horebeke € 164.367,00 € 6.877,00 

Gemeente Maarkedal € 487.888,00 € 20.413,00 

Gemeente Zwalm € 568.432,00 € 23.782,00 

 

€ 2.390.133,00 € 100.000,00 

Ons aandeel in het exploitatietekort bedraagt € 164.367,00 

Ons aandeel in de investeringen bedraagt € 6.877,00 

10. Vaststellen van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2017. 

Voorstel : 1200 opcentiemen (ongewijzigd) 

11. Vaststellen van de personenbelasting. - Aanslagjaar 2017. 

Voorstel : 7 % (ongewijzigd) 

12. Budgetwijziging 2016 van de gemeente 

Een uitgebreide toelichting vindt u in de budgetwijziging. 

13. 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 2017. 

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 2015. 

14. Budget 2017 van de gemeente. 

De nodige toelichting is opgenomen in het budget 2017. 

15. Vragen en antwoorden. 

 


