
 Horebeke, 19.06.2020 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 29 juni 2020 

Geachte, 

U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op 

maandag 29 juni 2020 om 20.00 uur met onderstaande agenda. 

 

Deze vergadering zal conform het besluit van de burgemeester via videoconferentie (skype) plaatsvinden. 

Een van de corona-maatregelen bepaalt dat er een afstand van 1,50 m moet bewaard blijven. 

Dit is niet realiseerbaar in de raadzaal van het gemeentehuis.  Uitwijken naar een andere locatie is – 

technisch gezien – niet mogelijk. 

Volgende punten worden behandeld : 

In openbare zitting :  

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

Het college stelt vast dat de notulen in overeenstemming zijn met het decreet lokaal bestuur  

“De notulen van de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vermelden, in 

chronologische volgorde:  

 alle besproken onderwerpen; 

 alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen;  

 het lot van de punten waarover de gemeenteraad of de OCMW-raad geen beslissing 

nam;  

 de stem van elk lid, behalve bij unanieme beslissingen en bij een geheime 

stemming.  

“De zittingsverslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad of OCMW-raad 

vermelden, in chronologische volgorde:  

 alle besproken onderwerpen;  

 de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde 

vragen en antwoorden.  

De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of 

audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad. In dat 

geval is een geschreven versie van het zittingsverslag niet vereist.”  



De gemeenteraad heeft deze beslissing reeds eerder genomen en opgenomen in het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad. 

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. 

Het college stelt voor om de notulen en het zittingsverslag goed te keuren. 

2. Aanleg riolering in de Fonteinstraat, Kromstraat en Vrijsbeke te Horebeke. -  Goedkeuring 

ontwerp en raming. – Vaststellen van de wijze van gunnen van de opdracht. 

De onderhavige opdracht betreft 1 perceel en omvat in het bijzonder:  

 opbraak en voorbereidende werken;  

 het ruimen en eventueel herprofileren van de bestaande grachten, te behouden als RWA;  

 het aanleggen van een nieuwe buffergracht incl. stuwen  

 het bouwen van kopmuren op bestaande en nieuwe grachten;  

 het aanleggen van een nieuw bufferbekken BB1 en aanpassen van bestaand bekken tot 

bufferbekken BB2 incl. bouw van 2 uitstroomconstructies met knijp;  

 het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA- riolen; DWA wordt aangelegd in grèsbuizen 

(diam.250) – RWA wordt aangelegd in PP diam.315 en betonbuizen (diam. 400/500) en in 

gewapend beton (diam.500) op dieptes tot maximaal 3m;  

 Het bouwen van 2 pompstations PO1 en PO2 incl. de elektromechanische uitrusting; alsook 

woelputten t.h.v. de aansluiting van de persleiding PO1 en PO2;  

 Het uitvoeren van een proefbemaling en daaruit voortvloeiend eventuele grond- en 

waterremmende schermen  

 het maken van huis- en straatkolkaansluitingen in grès Ø 150;  

 het uitvoeren van een waterdichte beschoeiing met jet-grouting;  

 het uitvoeren van erosiemaatregelen;  

 het aanleggen van lijnvormige elementen;  

 het aanleggen van nieuwe wegenis omvattende funderingswerken en bitumineuze 

verhardingen en het herstel van de verharding volgens bestaande toestand voor opritten en 

voetpaden, het aanleggen van betonnen lijnvormige elementen en afwateringselementen. 

De werken worden gegund via de openbare procedure en de uitvoeringstermijn bedraagt 180 

werkdagen. 

De kostprijs van de werken bedraagt € 2.117.242,26 

Het aandeel van FARYS wordt geraamd op € 1.943.813,22 

Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op € 173.429,04 

3. Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in Rokegem, 

Korsele, Auwerikstraat, Tonnestraat, Leugenstraat en de Abraham Hansstraat (deel) 



De offerte omvat : 

- de aanleg van nieuwe LS & OV-netten 

- het overkoppelen van de bestaande aansluitingen 

- slopen van het bovengronds LS & OV-net 

De kostprijs wordt geraamd op € 192.299,15 (vrij van btw) 

4. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van de gemeente. 

De jaarrekening van de gemeente over het boekjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : 

I. Exploitatiebudget (dagelijkse werking) :  € 318.751,66 

II. Investeringsbudget (wegen, gebouwen…) :  € 271.255,25 

III. Andere (nieuwe leningen, kapitaalsaflossingen,…) :  € 4.000,00 

IV. Budgettair resultaat boekjaar 2019 (I+II+III) :  € 594.006,91 

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :  € 4.572.220,64 

VI : Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) :  € 5.166.227,55 

De zitting van de gemeenteraad wordt geschorst en de zitting van de OCMW-raad wordt geopend met 

volgende agenda : 

1. Goedkeuren verslag van de vorige zitting 

2. OCMW-rekening 2019 

3. Vragen en antwoorden. 

De vergadering van de gemeenteraad wordt opnieuw geopend. 

5. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het OCMW. 

De OCMW-raad heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd. 

Thans wordt de jaarrekening 2019 voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De resultaten :  

I. Exploitatiebudget (dagelijkse werking) :  € 21.631,62 

II. Investeringsbudget (wegen, gebouwen…) :  € 0,00 

III. Andere (nieuwe leningen, kapitaalsaflossingen,…) :  € 0,00 

IV. Budgettair resultaat boekjaar 2019 (I+II+III) :  € 21.631,62 

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :  € 213.244,44 

VI : Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) :  € 234.876,06 

6. Installatie van bewakingscamera’s 

Om het sluikstorten te detecteren werden er bewakingscamera’s geplaatst ter hoogte van de 

glascontainers in de Koekoekstraat. 

De nieuwe camerawet bepaalt dat deze camera’s moeten geregistreerd worden 

De gemeenteraad neemt akte van het positief advies van de korpschef van de politiezone. 



7. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het energiesnoeiersbedrijf ‘Goed 

Wonen’! 

Met deze overeenkomst wordt gestreefd naar: 

 Een kwalitatieve uitvoering van de (gratis) huishoudelijke energiescans en aanverwante diensten 

gericht op het realiseren van energiebesparing bij kwetsbare doelgroepen; 

 De tewerkstelling van kansengroepen in de regio; 

 Het maken van afspraken om de kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, met het 

oog op een structurele verlaging van hun energiefactuur. 

Het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst is een verplichte activiteit in het kader van het 

IGS-project Wonen. 

8. Mondelinge vragen en mededelingen 

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen 

naar het zittingsverslag en/of de audio-opname. 

 

De adjunct-algemeen directeur       De burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper        Cynthia Browaeys 


