ZITTING VAN 14 JUNI 2018.
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,
Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Sonja De Keyzer en Patrick
Minnaert, raadsleden;
Katrien Blommaert, algemeen directeur.

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 met 7 ja-stemmen goedgekeurd.
De leden van de N-VA stellen dat de antwoorden op de vragen te beknopt zijn weergegeven.

2. Decreet Lokaal Bestuur - Kennisname aanstelling algemeen directeur en aanstellingsbesluit adjunctalgemeen directeur.

De Gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en verschenen
in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien
door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtpositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal
krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die
in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente
en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang van
een tijdige, vlotte en transparante invullen wordt benadrukt;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds de nieuwe
algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunct- of
passende functie;
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op te roepen om
zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen directeur open te
stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg de eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen;

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26.04.2018 besloot om overeenkomstig artikel 583, §1, eerste lid
DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; dat de
functiebeschrijving en de procedure hiertoe door de gemeenteraad werd vastgesteld;
Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang
te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen, dat het
immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende ambtenaar te benutten; dat
hierdoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het
zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld
terwijl de huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de
organisatie dienen te worden aangesteld;
Dat zodoende werd besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de huidige
titularissen;
Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens één kandidaatstelling werd ontvangen; dat blijkt
dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders werden gemaakt;
Overwegende dat dit overeenkomstig art. 583 §1 voor gevolg heeft dat de OCMW-secretaris van rechtswege wordt
aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente;
Overwegende dat het anderzijds de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde functiehouder aan te stellen
overeenkomstig art. 589 DLB; dat hierin in een aanstelling wordt voorzien hetzij als adjunct-algemeen directeur, hetzij
in een passende functie van niveau A; dit met de waarborg van bepaalde rechten, gezien de functie van secretaris en
financieel beheerder niet meer bestaat;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen de decretale
functiehouders respectievelijk de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie efficiënt en tijdig te
bewerkstellingen;
Overwegende dat het noodzakelijk is deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen;
Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op gemotiveerde en
gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het beste en in het belang van de organisatie kan overgegaan worden
tot invulling van de nieuwe functie als algemeen directeur, met aandacht voor de gewaarborgde functie voor de nietaangestelde secretaris;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij consensus tot stand is
gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat het tevens noodzakelijk is om
gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde integratie-oefening tot een
succes te brengen;
Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen des te
belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en procedures op deze wijze ook worden
vermeden;
Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders ertoe geleid heeft
dat enkel de OCMW-secretaris zich kandidaat heeft gesteld na oproeping, hetgeen overeenkomstig art. 583 DLB de
aanstelling van rechtswege als algemeen directeur voor gevolg heeft;
Zodat anderzijds de gemeentesecretaris wordt aangesteld als adjunct-algemeen directeur; dat dit verantwoord
voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de algemeen-directeur, die nu zowel voor de diensten en het
personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de algemeen directeur hierin zodoende
kan ondersteunen en bijstaan;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de OCMW-secretaris, die daarmee
instemt, als algemeen directeur.
Art.2.- De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DMB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit,
ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal
is gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
De vigerende rechtpositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De algemeen directeur
wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht, evenals de eed te hebben afgelegd.
Art.3.- De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589 DLB de gemeentesecretaris, die daarmee instemt, aan als
adjunct-algemeen directeur.

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende voorwaarden:
-met behoud van de aard van het dienstverband;
-met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit
-met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de overdracht recht
heeft;
-met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling
-met behoud van de huidige evaluatieregeling
De gemeentesecretaris wordt overeenkomstig art. 586 ingeschaald in de salarisschaal die wordt vastgesteld op 97,5%
van de algemeen directeur.
De adjunct-algemeen directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband en heeft zodoende de
proefperiode volbracht.
Tot en met 31 december 2023 wordt gemeentesecretaris geacht te voldoen aan de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 31 december 2023 met opname van de gemeentesecretaris.

3. Eredienst. - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. – Advies jaarrekening 2017.

De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van
21 december 2012;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst,
Gelet op de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Horebeke,
vastgesteld door de kerkraad op 09.03.2018 met een exploitatieoverschot van € 11.353,74 en met een
investeringsoverschot van € 1.695,91 zodat het totaal te verantwoorden bedrag € 13.049,65 bedraagt;
Overwegende dat uit de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2017 blijkt dat het boekjaar 2017 wordt
afgesloten met een batig saldo van € 13.049,65
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is met de stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2017;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-VrouwHemelvaart, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 09.03.2018 :
Exploitatieuitgaven :

€ 20.202,16

Investeringsuitgaven :

€ 0,00

Exploitatieontvangsten :

€ 11.102,05

Investeringsontvangsten

€ 0,00

Overschot :

€ 0,00

Tekort :
Overschot vorige jaren :
Exploitatietoelage gemeente :
Positief resultaat :

€ 9.100,11
€ 18.025,50

Tekort vorige jaren :

€ 1.695,91

Resultaat

€ 1.695,91

€ 2.428,35
€ 11.353,74

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, de
Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan.

4. Eredienst. - Kerkfabriek Sint-Cornelius. – Advies jaarrekening 2017.

De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van
21 december 2012;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst,
Gelet op de rekening over het boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Cornelius te Horebeke, vastgesteld door de
kerkraad op 09.03.2018 met een exploitatie-overschot van € 11.190,43 en met een investeringsoverschot van € 734,87
zodat het totaal te verantwoorden bedrag € 11.925,30 bedraagt;
Overwegende dat uit de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2017 blijkt dat het boekjaar 2017 wordt
afgesloten met een batig saldo van € 11.925,30
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 in overeenstemming is met de stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2017;
BESLUIT EENPARIG :
Art.3. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Cornelius, zoals
vastgesteld door de kerkraad in zitting van 09.03.2018 :
Exploitatieuitgaven :
Exploitatieontvangsten :

€ 472,66
€ 10.324,02

Investeringsuitgaven :

€ 23.359,71

Investeringsontvangsten

€ 40.000,00

Tekort :

€ 9.851,36

Tekort :

€ 16.641,28

Overschot vorige jaren :

€ 6.208,02

Overschot vorige jaren :

€ 17.376,15

Exploitatietoelage gemeente :

€ 14.833,77

Positief resultaat :

€ 11.190,43

Resultaat

€ 734,87

Art.4. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek Sint-Cornelius, de Gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen en aan het Bisdom Gent, erkend representatief orgaan.
5. Financiën – Jaarrekening van de gemeente over het boekjaar 2017
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening met de wettelijke rapporten, met name de beleidsnota, de financiële nota, de
samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening 2017;

Gelet op de opmerking van gemeenteraadslid Dieter Verscheure dat een gecumuleerd budgettair resultaat aanleiding
zou moeten geven tot het verlagen van de gemeentelijke opcentiemen;
Gelet op de opmerking van gemeenteraadslid Katelijn Moerman dat de jaarrekening een weergave is van gemiste
kansen rond rationeel energiegebruik, ondersteuning van natuurverenigingen, …;
Gelet op de vraag van Katelijn Moerman rond de uitgave voor sociale woningen; het antwoord zal worden
overgemaakt;
BESLUIT met 8 ja-stemmen en 2 neen-stemmen vanwege de partij N-VA :
Art.1. - De jaarrekening van de gemeente over het boekjaar 2017 als volgt vast te stellen :
I. Exploitatiebudget (dagelijkse werking) :
II. Investeringsbudget (wegen, gebouwen…) :

€ 518.013,87
- € 318.880,58

III. Andere (nieuwe leningen, kapitaalsaflossingen,…) :

€ 13.068,00

IV. Budgettair resultaat boekjaar 2017 (I+II+III) :
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :

€ 212.201,29
€ 4.249.418,73

VI : Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) :

€ 4.461.620,02

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de jaarrekening 2017 toe te zenden aan de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket.
Art.3.- De jaarrekening 2017 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 jaarrekening 2017 te overhandigen aan de financieel
beheerder.

6. Zefier – Goedkeuring van de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering te Affligem op 28 juni 2018 –
Aanduiden van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager

De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder artikel 42;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende de sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij de brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28
juni 2018;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :

Janna Bauters : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

Plaatsvervanger :

Iris De Martelaere : 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

BESLUIT EENPARIG:
Art.1.- De Raad hecht zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere
algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018 zijnde:

1.

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de Financieringsvereniging
voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2.

Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

3.

Kwijting aan de bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest
DV;

4.

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017

5.

Goedkeuring van de jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorzieningen in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

6.

Kwijting aan de bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de energievoorziening in het
Antwerpse DV.

7.

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

8.

Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

9.

Kwijting aan de bestuurders en commissaris van Fingem DV.

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
12. Kwijting aan de bestuurders en commissaris van Finilek DV.
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West – en OostVlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen DV.
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Art. 2.- Mevrouw Janna Bauters, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Horebeke om deel te nemen aan
de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28.06.2018. Mevrouw Iris Demartelaere, gemeenteraadslid,
aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Horebeke om deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering van Zefier cvba op 28.06.2018.

7. TMVS dv – Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van 20 juni 2018 – Aanduiden van een
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger – Vaststellen van een gemeentelijk vertegenwoordiger

De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 20 juni 2018, waarin de agenda werd
medegedeeld;
Gelet op de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 5° dat de bevoegdheid bij de gemeenteraad legt
mbt de beslissing inzake vertegenwoordiging van de gemeenten in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op art. 30 van de statuten van TMVS dv;

Overwegende dat ingevolge de toetreding van de gemeente tot TMVS dv er aanleiding toe bestaan een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen
in de algemene vergadering van TMVS dv;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 35 §2 2° van het gemeentedecreet;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :

Hendrik Blommaert : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

Plaatsvervanger :

Sonja De Keyzer : 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

BESLUIT EENPARIG:
Art.1.- De Raad hecht beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering
TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1.

Verslag van de Raad van Bestuur
2.

a) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017;
b) Goedkeuring van e voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017;

3.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR);

4.

Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);

5.

In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers;

6.

Statutaire benoemingen;

7.

Varia en mededelingen;

Art. 2.- De heer Blommaert Hendrik, Schepen, wonende te Broekestraat 25, 9667 Horebeke wordt aangeduid om de
gemeente tet vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en ander
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is. De gevolmachtigde wordt aangesteld tot het
einde van de legislatuur. Mevrouw Sonja De Keyzer, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend
gevolmachtigde.
Art. 3.- De gemeenteraad beslist de algemeen directeur te gelasten met de uitvoering van dit besluit en bezorgt
onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVS dv p/a TMVW, Stropkaai 1, 9000 Gent.

8. TMVW – Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van 22 juni 2018 – Vaststellen van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke is aangesloten bij TMVWov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW ov op 22 juni 2018, waarin de agenda werd
meegedeeld;
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat Schepen Hendrik Blommaert is aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
TMVW tot het einde van de legislatuur. Gemeenteraadslid Sonja De Keyzer is aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW tot het einde van de legislatuur;

BESLUIT EENPARIG:
Art.1.- De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW ov
van 22 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toetredingn uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke algemene uittredingen;
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreidingen van
toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017;
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017;
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR);
Benoemingen en aanstellingen
Statutaire mededelingen.

Art. 2.- De gemeenteraad beslist de algemeen directeur te gelasten met de uitvoering van dit besluit en bezorgt
onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVW ov, Stropkaai 1, 9000 Gent.
Art. 3.- De heer Blommaert Hendrik, Schepen, wonende te Broekestraat 25, 9667 Horebeke wordt aangeduid om de
gemeente tet vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en ander
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen. De gevolmachtigde wordt aangesteld tot het einde van de legislatuur. Mevrouw Sonja De
Keyzer, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

9. Provincieel raadgevend comité – Hertekening van diverse hulpverleningszones naar aanleiding van
gemeentelijke fusies

De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 14 en 15;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de territoriale afbakening van de zones bepaalt, op
voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones, na overleg in de Ministerraad;
Overwegende dat dit provinciaal raadgevend comité van de zones is samengesteld uit alle burgemeesters van de
provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur; dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de
verschillende gemeenten van de provincie en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 18 januari 2018)
Overwegende dat artikel 3 §2 voorziet dat minstens de helft van de leden aanwezig moet zijn om geldig te kunnen
beraadslagen
Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) waaruit blijkt dat met ‘het advies van de
autoriteiten’, de gemeenteraden worden bedoeld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 waarbij de gemeente Nevele de princiepsbeslissing neemt om
toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 waarbij de stad Deinze kennis neemt van de beslissing van
Nevele om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Deinze;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2018 waarbij de gemeente Waarschoot de princiepsbeslissing neemt
om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 waarbij de gemeente Zomergem de princiepsbeslissing neemt
om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 waarbij de gemeente Lovendegem de princiepsbeslissing neemt
om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat deze gemeenten vanaf 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Lievegem;
Om deze redenen;

BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Akte te nemen van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en Lievegem om vanaf 1 januari
2019 toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Art.2.- Dit voorstel gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover te stemmen in het Provinciaal
Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.

10. Toelagen – Verlenen van een toelage aan de ouderraad van de Basisschool te Horebeke als tussenkomst in
de kosten voor de schoolbus

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de buitenschoolse kinderopvang in de gemeente Horebeke sedert 1.1.1998 wordt georganiseerd door
het Gemeentebestuur van Brakel; dat de kosten voor de inrichting van de kinderopvang in het filiaal Horebeke ook
worden betaald door Brakel en teruggevorderd van onze gemeente op basis van een overeenkomst, goedgekeurd in
beide gemeenteraden;
Overwegende dat een schoolbus gebruikt wordt voor het vervoer van kinderen van de school naar de kinderopvang;
Gelet op de vraag van de ouderraad om tussen te komen in de kosten die dit vervoer met zich meer brengt onder
andere de verzekering voor deze schoolbus;
Overwegende dat de ouderraad de vraagt stelt tot een toelage van 4000 euro;
Gelet op de opmerking van gemeenteraadslid Dieter Verscheure waarbij de derdenbetalersregeling voor
busabonnementen van De Lijn onder de aandacht worden gebracht en dat hiervoor verwezen wordt naar
cijfermateriaal rond het gebruik van openbaar vervoer aangeleverd door Solva en de gemeentemonitor ;
Gelet op het antwoord van burgemeester-voorzitter dat het gebruik van het openbaar vervoer te Horebeke geen enkele
betrekking heeft op het geagendeerde punt;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - Een toelage van 4000 EUR toe te kennen aan de ouderraad van de Vrije Basisschool van Horebeke als
tussenkomst voor de organisatie van het busvervoer voor de kinderopvang, dit voor het schooljaar 2017-2018.
Art.2. - De uitgave te verrichten met eigen middelen en te verrekenen op het budget 2018.
Art.3. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de heer financieel beheerder.
Art.4. - 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.

11. Goedkeuring van de samenwerkingsconvenant inzake de werkingskosten betreffende het project
Impulscontrole en Drug- & Alcoholproject, gelokaliseerd binnen het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen.
De Gemeenteraad,
Gelet op het schrijven van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen van 11 mei 2018 inhoudende de aanvraag tot het verlengen
van de samenwerkingsconvenant werkingskosten project Impulscontrole en Drug- en Alcoholproject, gelokaliseerd
binnen CGG Zuid-Oost-Vlaanderen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.10.2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsprotocol
inzake de werkingskosten van het project Impulscontrole en het Drug- & Alcoholproject gelokaliseerd binnen de vzw
“Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen”;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 12.03.2014 houdende de verlenging van het bestaande
samenwerkingsprotocol tot 31.12.2018;
Overwegende dat dit centrum zijn expertise aanbiedt aan plegers van geweld- en vermogensdelicten en aan mensen die
drug- & alcohol gerelateerde feiten hebben gepleegd;
Overwegende dat de bijdrage van de gemeente berekend wordt op basis van het bevolkingsaantal op 01.01.2018 en
voor onze gemeente 319,29 EUR per jaar bedraagt;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - Het samenwerkingsprotocol inzake de werkingskosten van het project Impulscontrole en het Drug- &
Alcoholproject, gelokaliseerd binnen de vzw “Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen,
goed te keuren.
Art.2. - De bijdrage van de gemeente wordt vastgesteld op 319,29 EUR per jaar.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan mevr. Saskia Lahorte,
coördinator van het Forensisch Team, p/a Louise Mariekaai 11 te Oudenaard.
Art.4. - 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 OostVlaanderen

12. Mobiliteit - Voorlopige vaststelling mobiliteitsplan

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;
Overwegende dat het mobiliteitsplan voorlopig dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad waarna het in
openbaar onderzoek kan gaan;
Gelet op het mobiliteitsplan dat voorligt ter voorlopige vaststelling;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. - De gemeenteraad stelt het mobiliteitsplan voorlopig vast.
Art. 2. - Het openbaar onderzoek zal lopen van 15/07/2018 tot 15/08/2018. Opmerkingen en bezwaren kunnen binnen
deze periode ingediend worden bij het College van Burgemeester. De bekendmaking van het openbaar onderzoek zal
verlopen via de website van het gemeentebestuur.

Art.3. - 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.

14. Verhogen verkeersveiligheid Smarre

De Gemeenteraad,
Gelet op art. 22 van het gemeentedecreet waarbij verzocht werd door gemeenteraadslid Dieter Verscheure om het punt
‘verhogen verkeersveiligheid Smarre ‘ toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 14.06.2018;
Overwegende dat gemeenteraadslid Dieter Verscheure voorstelt om op de Smarre een snelheidsbeperking in te voeren van
50 km/u, de asverschuiving dient te worden aangepast naar 30 m tussen de hindernissen en bijkomend een B19
verkeersbord te plaatsen;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op de tussenkomst van de burgemeester-voorzitter met het voorstel om de situatie ongewijzigd te behouden;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT met 2 stemmen voor en 7 stemmen tegen het voorstel:
Art. 1. - De gemeenteraad beslist de verkeerssituatie in de Smarre niet aan te passen.
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.

15. Toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2018

De Gemeenteraad,
Gelet op art. 22 van het gemeentedecreet waarbij verzocht werd door gemeenteraadslid Dieter Verscheure om het punt
‘toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2018 ‘ toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van
14.06.2018;
Overwegende dat gemeenteraadslid Dieter Verscheure voorstelt om geen stemlokaal meer te organiseren in het
gemeentehuis van Horebeke omwille van de toegankelijkheid maar wel een stemlokaal toe voorzien in de vrije
basisschool;
Overwegende dat de burgemeester-voorzitter stelt dat mensen met toegankelijkheidsproblemen steeds hun stem mogen
uitbrengen in het stemlokaal van de kinderopvang in de Dorpsstraat;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Dieter Verscheure waarbij gesteld wordt dat de bevolking daarvan niet op
de hoogte is;
Overwegende dat de burgemeester antwoordt dat dit zeker zal worden voorzien in voldoende bekendmaking;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT met 2 stemmen voor en 7 stemmen tegen het voorstel:
Art.1. - De gemeenteraad beslist de stemlokalen in het gemeentehuis en in de kinderopvang te behouden.
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.

17. Vragen en antwoorden.

In de gemeenteraad van 26.04.2018 werden volgende mondelinge vragen gesteld door gemeenteraadslid Katelijn
Moerman waarop nog een antwoord dient geformuleerd te worden:
1. Hoever staat de gemeente met de invoering van de GDPR ?
De vraag wordt beantwoord door de algemeen directeur. De algemeen directeur Katrien Blommaert is
aangesteld als DPO. De opleiding werd gevolgd bij Egov waarbij ondersteuning wordt geboden bij de
aanpassing van het privacy-beleid, het verwerkingsregister en gegevensverwerkingsovereenkomsten. De
privacy-clausule op de website werd reeds aangepast. Het gegevens verwerkingsregister zal door de
verschillende diensten worden aangevuld. Met de informaticaleveranciers werden op aanraden van Egov nog
geen gegevensverwerkingsovereenkomsten worden afgesloten. De overeenkomsten worden nu nog onderzocht
door juristen. VVSG zal hierover de lokale besturen verder inlichten.
2. European disability-card ?
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat de sociale dienst van het OCMW steeds bereid is de bevolking te
helpen bij het aanvragen van de European disability card.
Gemeenteraadslid Katelijn Moerman vraagt of het gemeentebestuur zich zal engageren om in te tekenen op
deze kaart en het engagement aangaat om deze kaart zelf te aanvaarden?
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat de gemeente zal intekenen en het engagement aangaat.
Ter zitting wordt volgende vraag gesteld door gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Hoever het staat met de plaatsing van een afsluiting voor het speelplein ‘Koekoeknest’
Schepen Janna Bauters antwoordt dat van Lava geen offerte werd ontvangen, en dat contact werd opgenomen
met een andere tuinaannemer voor het plaatsen van de afsluiting. De haag zal in het najaar worden aangeplant.
Ter zitting worden volgende vragen gesteld door gemeenteraadslid Katelijn Moerman:
1.
Kan het gemeentebestuur inschrijven voor ‘Vlaanderen mooi’/ Klimaat gezond Zuid-OostVlaanderen?
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit wordt bekeken.
2.

Kan de mogelijkheid bekeken worden om in de Sint-Kornelis kerk studenten te laten studeren?.

Schepen Glorieux Guy antwoordt dat er in het gemeentelijk ontmoetingscentrum reeds het 2de jaar studenten
samen studeren en dat de kerk heden nog niet in aanmerking komt.

De algemeen directeur,

Katrien Blommaert

De burgemeester-voorzitter,

Joseph Browaeys

