Z I T T I N G VA N 1 9 D E C E M B E R 2 0 1 6 .
AANWEZIG :
schepenen;

!

Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert,
Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW;
Sabine Roobroeck, Kristof Wittebroodt, Iris De Martelaere,
Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Sonja De Keyzer en
Patrick Minnaert, raadsleden;
Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris.

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u.
1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.
Nadat dhr. Dieter Verscheure van de N-VA-fractie zich ervan vergewist heeft dat zijn opmerkingen werden opgenomen
in het verslag van de gemeenteraad worden de notulen van de vorige gemeenteraad eenparig goedgekeurd.
Dhr. Verscheure wenst een andere wijze van notulering omdat hij teveel opmerkingen moet geven omtrent de redactie
en omdat de notulen te laat worden overgemaakt aan de gemeenteraadsleden.
De voorzitter stelt dat de notulen tijdig ter inzage liggen bij de gemeentesecretaris waar ieder raadslid er kennis kan
van nemen. De voorzitter verklaart verder dat het niet de bedoeling is dat de notulen tijdens de vergadering zelf
worden nagelezen.
2. Gemeentelijke administratieve sancties. – Vaststellen van het Algemeen Politiereglement van de gemeenten
van de Politiezone Brakel.
Gelet op artikel 43 § 2, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119 bis;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, §6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2004 (tweede uitgave);
Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot
invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet, B.S. 20 januari 2005 (tweede uitgave);
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Overwegende dat de gemeente Horebeke, samen met de gemeenten Brakel, Maarkedal en Zwalm deel uitmaakt van de
Politiezone Brakel;
Overwegende dat de gemeenteraad omwille van de duidelijkheid, en een zo uniform mogelijke toepassing ervan, in de
politiezone opteert voor het treffen van een algemeen politiereglement;
Overwegende dat binnen de politiezone Brakel een ontwerp van algemeen politiereglement werd uitgewerkt;
Overwegende dat het Parket van de Procureur des Konings te Gent op 7.10.2016 een gunstig advies uitbracht
betreffende het ontwerp van algemeen politiereglement;
Overwegende dat het administratief strafbaar stellen van overtredingen de gemeente de mogelijkheid biedt sneller te
reageren op problemen van lokale aard;
Overwegende dat de N-VA-fractie zich wenst te onthouden omwille van het feit dat niet duidelijk is hoe de
communicatie naar de inwoners zal verlopen; dat er financieel niets geregeld is op gebied van de vergoeding voor de
GAS-ambtenaar; dat er een hiaat is in het reglement i.v.m. het foutparkeren;
Gelet op het voorstel van het Gemeentebestuur van Brakel om de ingangsdatum van het reglement pas te voorzien
vanaf 1 mei 2017 teneinde de nodige communicatie hieromtrent uit te werken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT met 9 ja-stemmen en 2 onthoudingen van de N-VA-fractie :
Art.1.- Het algemeen politiereglement van de gemeente HOREBEKE dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
• De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
•

De griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg

•

De griffie van de politierechtbank

•

Het parket van de procureur des Konings

•

De lokale politie Brakel.

3. Goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage in de secretariaatsvergoeding voor de huisvesting van het
dekenaal- en parochiesecretariaat.
Gelet op 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;
Overwegende dat een nieuw geschikt onderkomen moet gezocht worden voor het dekenaal secretariaat, thans
gehuisvest in Horebeke;
Gelet op de bepalingen in het decreet van 7 mei 2004 waarbij 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. Indien dit niet mogelijk is 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.
Gelet op het voorstel van de vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm en de dekenale verantwoordelijken en de
kerkfabriek van O.L.V. Zeven Weeën om het dekenaal secretariaat onder te brengen in de voormalige pastorie van
Sint-Maria-Latem (Latemdreef 55 te 9630 Zwalm) en daartoe een huurovereenkomst aan te gaan met de kerkfabriek;
Overwegende dat de pastorie gelegen is aan een vlot bereikbare gewestweg, centraal in Zwalm, in het huidige
dekenaat en te midden de kerken die behouden blijven voor de eredienst (Munkzwalm, Nederzwalm);
Gelet op het huurcontract tussen de Kerkfabriek O.LV. van Zeven Weeën Sint-Maria-Latem en de vzw Pastorale
Werking Horebeke-Zwalm;
Overwegende dat de maandelijkse huur vastgelegd werd op € 800,00.
Gelet op het voorstel van de gemeente Zwalm om volgende verdeelsleutel te hanteren bij het bepalen van de
secretariaatsvergoedingen :
- € 100,00 ten laste van de vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm,
- € 700,00 ten laste van de gemeenten Horebeke en Zwalm, a rato van het aantal inwoners zijnde 1/5 (€ 140,00)
voor Horebeke en 4/5 (€ 560,00) voor Zwalm.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Zwalm dd. 22.12.2016 waarbij het huurcontract wordt goedgekeurd
en waarbij het aandeel van de gemeente Zwalm wordt vastgesteld op € 450,00 per maand;
Overwegende dat de gemeente Horebeke haar decretale plicht vervult door het betalen van een secretariaatsvergoeding
van € 140,00 per maand aan de vzw Pastorale werken;
Gelet op het artikel 52/1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten, gewijzigd op 27 juni 2012;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
1.– De gemeente Horebeke voorziet in een secretariaatsvergoeding aan de vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm in
het kader van het huurcontract tussen de kerkfabriek van O.L.V. van Zeven Weeën Sint-Maria-Latem en de vzw
Pastorale Werking Horebeke-Zwalm voor de voormalige pastorie van Sint-Maria-Latem (Latemdreef 55 te 9630
Zwalm) ter invulling van zijn gemeentelijke decretale opdracht inzake het ter beschikking stellen van een ruimte waar
de gelovigen ontvangen worden, waar de kerkraad kan vergaderen en waar het archief van de kerkfabrieken kan
worden bewaard.

2.– Het bedrag van de secretariaatvergoeding ten laste van de gemeente Horebeke wordt vastgelegd op € 140,00 per
maand, te indexeren zoals is voorzien in de huurovereenkomst tussen de kerkfabriek van O.L.V. van Zeven Weeën
Sint-Maria-Latem en de vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm en zolang de bestemming van het gehuurde goed in
de huurovereenkomst niet wordt opgeheven.
3.– Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de kerkfabriek O.L.V. van Zeven Weeën Sint-MariaLatem, de vzw Pastorale Werking Horebeke-Zwalm, het dekenaat Oudenaarde, het bisdom Gent en de gemeente
Zwalm.
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.
4. OCMW. – Goedkeuring van het aangepast meerjarenplan.
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende “Strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en beheerscyclus”;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2014/4 van 8 september 2014 betreffende “De aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015”;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2016/2 van 15 juli 2016 betreffende “De aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017”
Gelet op het aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 bestaande uit een motivering van de wijzigingen en een financiële
nota zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 13.12.2016;
Gelet op de toelichting;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. - Het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW, bestaande uit een motivering van de wijzigingen
en een financiële nota zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 13.12.2016, goed te keuren.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Art. 3. - 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.
5. OCMW. – Aktename van het budget 2017.
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende “Strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en beheerscyclus”;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2014/4 van 8 september 2014 betreffende “De aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015”;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2016/2 van 15 juli 2016 betreffende “De aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 13.12.2016 houdende vaststelling van het
aangepast meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19.12.2016;
Overwegende dat het OCMW, voor het begin van ieder financieel boekjaar, op basis van het meerjarenplan, het budget
van het OCMW dient goed te keuren;
Overwegende dat het budget een concretisering naar de korte termijn is van de langetermijnvisie die is opgenomen in
het meerjarenplan;
Gelet op het voorliggend ontwerp van het budget 2017, bestaande uit een beleidsnota, financiële nota en toelichting,
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 13.12.2016;
Gelet op de toelichting;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. - Akte te nemen van het budget 2017 van het OCMW, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de
toelichting, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 13.12.2016.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Art. 3. - 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.
6. Politieverordening naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor
dames elite” en de “Ronde van Vlaanderen voor heren elite” op zondag 2 april 2017.
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd
door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende
Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke
besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe
gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het
Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april
2003 tot hervorming van de adoptie;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen
die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties aan de
gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn
reglementen of verordeningen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende
gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;

Overwegende dat op zondag 2 april 2017 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde van
Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich meebrengt,
vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden
georganiseerd;
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel
toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg
moeten verhoogd worden;
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie
aangewezen is;
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige
afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de bewoners
langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de
bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende
hulpverlening kan gegarandeerd worden.
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van
de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op
de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 2 april 2017 slechts toegelaten
op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en
schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 2 februari 2017 bij de
burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar
hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de
ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek
of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2
Ten laatste op 11 maart 2017 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning
hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd
verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de commandant van de
brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.
Artikel 3

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend,
niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen
worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van
de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in
een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld,
hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder
die ze aanvraagt, dient ten laatste op 2 februari 2017 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit
plaats heeft.
De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of
gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een randactiviteit
en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of
genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen
veiligheidsvoorzieningen, enz … Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk bepaalde
afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde (openbare rust,
openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde
plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare
veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn
omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten,
gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I en II, die
plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 2 februari 2017 gemeld
aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft.
De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator van een
randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één
inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein,
dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en
3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Sancties
De overtreder van de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening, alsook degene die één of meerdere
voorwaarden niet naleeft moet zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester, zo niet houdt de gemeente
zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een
randactiviteit verbieden.
Artikel 10

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.7.
Brandweerzone Vlaamse Ardennen. – Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotatie 2017.
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen,
Gelet op de aanvullende overeenkomst tussen alle gemeenten binnen de prezone Vlaamse Ardennen van 25 februari
2003 en gewijzigd op 16 oktober 2007,
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 67 en 68,
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de
hulpverleningszones,
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie
voor de hulpverleningszones,
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie
aan de prezones en aan de hulpverleningszones,
Gelet op het ontwerp van KB tot bepaling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de gemeentelijke dotaties
aan de hulpverleningszones,
Gelet op het besluit van de prezoneraad van de prezone Vlaamse Ardennen dd. 4 juli 2014 waarbij de zonale
verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd 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).

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 15.09.2014 waarbij de verdeelsleutel (1,4772 %) voor de gemeente
Horebeke werd goedgekeurd en waarbij de gewone dotatie 2015 werd vastgesteld op € 61.957,19 en de buitengewone
dotatie op € 14.771,85;
Overwegende dat de berekening van de zonale verdeelsleutel jaarlijks wordt gemaakt en de procentuele verdeling
jaarlijks vastgelegd wordt op basis van de meest recente cijfers;
Overwegende dat de verdeelsleutel voor 2017 vastgesteld werd op 1,4733 %;
Overwegende dat de toepassing van de verdeelsleutel 2017 resulteert in volgende dotaties :
DOTATIES 2017

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Gemeente Brakel

€ 336.403,42

€ 70.284,70

Gemeente Herzele

€ 395.474,72

€ 103.877,22

Gemeente Horebeke

€ 61.794,94

€ 22.140,91

Gemeente Kruishoutem

€ 244.844,20

€ 71.561,64

Gemeente Kluisbergen

€ 169.912,82

€ 36.640,52

Gemeente Maarkedal

€ 165.003,64

€ 55.423,64

Stad Oudenaarde

€ 787.164,03

€ 236.408,36

Stad Ronse

€ 628.450,93

€ 133.462,63

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

€ 243.133,35

€ 77.868,52

Gemeente Wortegem-Petegem

€ 171.656,57

€ 56.922,68

Gemeente Zingem

€ 182.457,62

€ 59.927,62

Stad Zottegem

€ 619.171,28

€ 157.979,94

Gemeente Zwalm

€ 188 807,49

€ 67.501,63

4.194.275,00

1 150.000,00

BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Op basis van de parameters bepaald in het besluit van de gemeenteraad dd. 15.09.2014 wordt de verdeelsleutel
voor de berekening van de gemeentelijke dotatie 2017 aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen vastgesteld op
1,4733 %.
Art.2.- De gemeentelijke dotaties aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen worden voor het jaar 2017 als volgt
goedgekeurd :
• Exploitatietoelage : € 61.794,94
•

Investeringstoelage : € 22.140,91

Art.3.- De noodzakelijke kredieten op te nemen in het budget 2017.
Art.4.- Een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat van de zone (Christian.Bral@bvlar.be).
Art.5.- 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.
8. Vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2016 aan de Politiezone Brakel.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens
de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus” van 18 oktober 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2015/2 betreffende “De aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en
de budgetten 2016” van 10.07.2015;
Overwegende dat de gemeente Horebeke deel uitmaakt van de politiezone Brakel;
Gelet op de begrotingswijziging 2016 zoals goedgekeurd door de Politieraad in zitting van 28.10.2016 waarbij de
bijdragen van de gemeenten van de politiezone als volgt werden gewijzigd :
Oorspronkelijk Budget 2016
Brakel

Budgetwijziging 2016

BW 2016/01

€ 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

Gelet op het K.B. dd. 5.9.2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
1.- - De investeringstoelage 2016 aan de Politiezone vast te stellen op € 33.978,00
2.- Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan :
▪ de voorzitter van de politiezone Brakel, Jagersstraat 29, 9660 Brakel.
▪ de Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent
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.
9. Vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2017 aan de Politiezone Brakel.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens
de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus” van 18 oktober 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2016/2 betreffende “De meerjarenplanning en het budget 2017” van
19.7.2016;
Overwegende dat de gemeente Horebeke deel uitmaakt van de politiezone Brakel;
Gelet op het ontwerp van begroting 2017 zoals goedgekeurd door de Politieraad in zitting van 28.10.2016 waarbij de
bijdragen van de gemeenten van de politiezone als volgt werden vastgesteld :

Budget 2017
Naam gemeente

gewone dienst

buitengewone dienst

€ 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

Gemeente Brakel

Gelet op het K.B. dd. 5.9.2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
1.- De exploitatietoelage 2017 aan de Politiezone Brakel vast te stellen op € 164.367,00.
2.- De investeringstoelage 2017 aan de Politiezone vast te stellen op € 6.877,00
3.- Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan :
▪ de voorzitter van de politiezone Brakel, Jagersstraat 29, 9660 Brakel.
▪ de Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent
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.
10. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2017.
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op de bepalingen van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de opcentiemen te behouden op dezelfde
peil als vorig jaar;
BESLUIT met 9 ja-stemmen en 2 neen-stemmen vanwege de lijst N-VA :
1.- Voor het aanslagjaar 2017 worden ten behoeve van de gemeente 1.200 opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven.
2.- Afschrift van deze beslissing wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
11. Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). - Aanslagjaar 2017.

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting te behouden op 7 %;
BESLUIT met 9 ja-stemmen en 2 neen-stemmen vanwege de partij N-VA :
Art.1.- Voor het aanslagjaar 2017 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Art.2.- De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis
van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Art.3.- De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe
belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Art.4.- Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
12. Vaststelling van budgetwijziging 2016/1 van de gemeente.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens
de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus” van 18 oktober 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29.12.2015 houdende vaststelling van het budget 2016;
Gelet op het voorliggend ontwerp van budgetwijziging 2016/1;
Overwegende dat de budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota;
Vaststellend dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul; dat de budgetwijziging 2016/1 aldus financieel in
evenwicht is;
Overwegende dat de budgetwijziging 2016/1 werd opgesteld conform de terzake geldende en hier voornoemde
reglementering;
Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus”
van 6 september 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Stelt de budgetwijziging 2016/1 vast.
Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de budgetwijziging 2016/1 toe te zenden aan de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket.
Art.3.- De budgetwijziging 2016/1 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 XBRLbestand.

Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de budgetwijziging 2016/1 te overhandigen aan de
financieel beheerder.
13. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens
de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus” van 18 oktober 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2016/2 betreffende “de meerjarenplannenplanning en het budget 2017” van
19 juli 2016;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27.12.2013 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019
en latere wijzigingen;
Overwegende dat het meerjarenplan dient aangepast te worden alvorens het budget 2017 wordt vastgesteld;
overwegende dat een wijziging aan het meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad;
Gelet op het voorliggend ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een financiële nota, een motivering van de
wijzigingen en een toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan;
Vaststellend dat het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan nul; dat de autofinancieringsmarge in het
jaar 2019 groter is dan nul; dat het meerjarenplan 2014-2019 na aanpassing aldus financieel in evenwicht is;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan werd opgesteld conform de terzake geldende en hier
voornoemde reglementering;
Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus”
van 6 september 2013;
Gelet op het overzicht met de jaarlijkse opbrengst van de eigen gemeentelijke belastingen;
BESLUIT met 9 ja-stemmen, 1 neen-stem en 1 onthouding van de N-VA fractie :
Art.1.- Stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast.
Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 toe te
zenden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket.
Art.3.- De aanpassing van het meerjarenplan 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 aanpassing van het meerjarenplan te overhandigen aan
de financieel beheerder.
14. Vaststelling van het budget 2017 van de gemeente.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/4 betreffende “Strategische meerjarenplanning en budgettering volgens
de beleids- en beheerscyclus” van 22 maart 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/8 betreffende “De veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus” van 18 oktober 2013;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2016/2 betreffende “de meerjarenplannenplanning en het budget 2017” van
19 juli 2016;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27.12.2013 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019
en latere wijzigingen;
Gelet op het voorliggend ontwerp van het budget 2017;
Overwegende dat het budget 2017 past binnen het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het budget 2017 werd opgesteld conform de terzake geldende en hier voornoemde reglementering;
Vaststellend dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul; dat het budget 2017 aldus financieel in evenwicht is;
Gelet op de artikelen 148 tot 157 en 252 tot 260 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/7 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus”
van 6 september 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT met 9 ja-stemmen, 1 neen-stem en 1 onthouding vanwege de N-VA fractie :
Art.1.- Stelt het budget 2017 vast.
Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van het budget 2017 toe te zenden aan de heer Gouverneur
van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket.
Art.3.- Het budget 2017 digitaal aan te leveren aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via het onderdeel BBCDR (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 het budget 2017 te overhandigen aan de financieel
beheerder.
15. Ronde van Vlaanderen Cyclo. – Toetreding tot de interlokale vereniging en goedkeuring van de onderlinge
overeenkomst.
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
Gelet op de artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 6 tot 9;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende
Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke
besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende
gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zaterdag 1 april 2017 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen cyclo” het grondgebied van
onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat bovenlokale afspraken
in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke bevolking met
zich meebrengt;
Overwegende dat veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere weggebruikers in gevaar
brengen;
Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake veiligheid,
milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur en de
organisator;
Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de organisator;
Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te
regelen;
Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in afspraken te bereiken
en om de waarborg te kunnen beheren;
Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking is;
Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de gemeente te
vertegenwoordigen;
BESLUIT met 9 ja-stemmen en 2 neen-stemmen van de N-VA fractie :
1.– In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de interlokale
vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd.
2.- De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens gemeenteontvanger wordt
gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het convenant.
3.- De burgemeester wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging.
4.- Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
5.- In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis gebracht van het publiek en
een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1
te 9000 Gent
16. Ongedaan maken van de beslissing van de gemeenteraad dd. 30.07.2015 betreffende het invoeren van een
zonale snelheidsbeperking van 70 km/u op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke.
Gelet op het schrijven dd. 24.11.2016 van de heer Dieter Verscheure, fractievoorzitter van de N-VA Horebeke, met het
verzoek om de beslissing van de gemeenteraad dd. 30.07.2015 betreffende het invoeren van een zonale
snelheidsbeperking van 70 km/u op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke, in te trekken;
Overwegende dat zijn verzoek gebaseerd is op het feit dat de snelheidsbeperking van 70 km/u de algemene norm
wordt in Vlaanderen; dat voormelde beslissing van de gemeenteraad daardoor volkomen overbodig is; dat het zinloos
is dat de gemeente bijkomende verkeersborden plaatst;
Overwegende dat een maatregel van een hogere overheid voorrang heeft op een maatregel van een lagere overheid;
Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad dd. 30.07.2015 ook nog andere verkeersmaatregelen bevat
waardoor deze beslissing niet zomaar kan opgeheven worden;
Overwegende dat de borden met een snelheidsbeperking tot 70 km/u nog niet besteld of geplaatst werden
BESLUIT met 9 stemmen tegen 2 stemmen van de N-VA fractie :
Enig artikel : Niet in te gaan op de vraag van de heer Dieter Verscheure, fractievoorzitter van de N-VA Horebeke tot
het intrekken van de beslissing van de gemeenteraad dd. 30.07.2015 waarbij een zonale snelheidsbeperking van 70
km/u werd ingevoerd op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke.

17. Buitengewone verbeteringswerken aan de Schamperij en Planterij te Horebeke (fase 2). – Goedkeuren
ontwerp en raming. – Vaststellen van de wijze van gunnen van de opdracht.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 15.09.2014 waarbij principieel beslist werd buitengewone
verbeteringswerken uit te voeren aan de Planterij te Horebeke.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 23.12.2014 waarbij het Ingenieursbureau
Goegebeur - D’Hauwer, Valleistraat 75 te 9402 belast werd met het opmaken van het ontwerp;
Gelet op het ontwerp met de plannen, lastenboek, nota van de ontwerper en raming ten bedrage van € 172.067,50 +
btw, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad dd. 30.07.2015;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.02.2016 waarbij beslist werd om voormeld werk in 2 fases uit te
voeren, nl. :
-

Fase 1 : Planterij (buurtweg) : het weggedeelte tussen de aansluiting met Stene en de voetweg;

-

Fase 2 : Planterij (voetweg) en de Schamperij (buurtweg) te Horebeke.

Overwegende dat de eerste fase van de werken voltooid is en nu ook de voetweg Planterij en de buurtweg Schamperij
kunnen hersteld worden;
Overwegende dat deze werken in aanmerking komen voor de trekkingsrechten in het kader van het Vlaams
Plattelandsfonds; dat een bedrag van € 102.683,00 werd toegezegd bij aangetekend schrijven dd. 12.08.2015 van de
VLM;
Overwegende dat de einddatum van de werken initieel voorzien was op 1.7.2016; dat de verantwoordingsnota moet
ingediend worden binnen de 6 maanden na het einde van de werken, i.c. uiterlijk op 1.1. 2017;
Overwegende dat deze data niet gehaald worden en een nieuwe einddatum werd aangevraagd op 15.9.2016; dat de
werken thans moeten voltooid zijn uiterlijk op 1.7.2017;
Overwegende dat het ontwerp voor de uitvoering van de tweede fase op 13.12.2016 werd ingediend; dat de
goedkeuring van het ontwerp niet opgenomen werd op de dagorde voor de gemeenteraad dd. 19.12.2016;
Overwegende dat een punt dat niet op de agenda voorkomt toch kan behandeld worden conform artikel 29 van het
Gemeentedecreet; dat alle aanwezige leden van de gemeenteraad akkoord gaan met de behandeling van dit punt
wegens het spoedeisend karakter;
Gelet op het ontwerp, omvattende plannen, lastenboek, nota van de ontwerper en raming ten bedrage van € 81.762,90
+ € 17.170,21 btw = € 98.933,11 voor de uitvoering van de werken;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Het ontwerp met de plannen, lastenboek, nota van de ontwerper en raming ten bedrage van € 81.762,90 + btw
voor de uitvoering van buitengewone verbeteringswerken aan de Planterij en Schamperij te Horebeke, goed te keuren.
Art.2.- Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het gunnen van de opdracht via de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art.3.- De uitgave te vereffenen met € 102.683,00 aan trekkingsrechten uit het Vlaams Plattelandsfonds. Het saldo te
vereffenen met eigen middelen en te verrekenen op het AR 2240007 en het BI 020000.
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.
18. Vragen en antwoorden.
Dhr. Dieter Verscheure van de N-VA fractie herhaalt zijn vorige vraag in verband met de investeringen voor de aanleg
van het gescheiden rioleringsstelsel die de gemeente in de komende jaren dient te voorzien.
Dhr. Robert De Meuleneire, schepen van openbare werken, geeft een raming van de belangrijkste uitgaven die de
gemeente nog te wachten staat en verklaart tevens dat het nog niet vaststaat dat de lopende projecten in het kader van

de gescheiden riolering ook effectief worden overgenomen door de VMM. Zolang dit niet vaststaat dient de nodige
voorzichtigheid bewaard en dienen de nodige reserves hiervoor voorzien te worden.
De volgende vraag van dhr. Dieter Verscheure betreft de bevoegdheden van de schepenen. Hij informeert of de
bevoegdheden van de schepenen gewijzigd zijn, meer bepaald de ICT-bevoegdheid, omwille van het feit dat schepen
Janna Bauters de aankondiging betreffende de nieuwe gemeentelijke website en de “Horebeekse App” doet terwijl dit
onder de bevoegdheid van schepen Guy Glorieux valt.
Schepen Janna Bauters bevestigt dat er geen wijzigingen in de bevoegdheden zijn. De taken in het college worden
verdeeld onder de schepenen en de schepenen vullen elkaar aan waar nodig.
Dhr. Dieter Verscheure vraagt verder of de voorzitter de intentie heeft zich te verontschuldigen tegenover alle
psychiatrische patiënten omwille van zijn eerdere uitspraken over de psychiatrie ten aanzien van zijn persoon.
Aldus vastgesteld in voormelde zitting.

De secretaris,

Freddy De Cuyper

De burgemeester-voorzitter,

Joseph Browaeys

